
Збігнєв
ДОМІНО

Збігнєв Доміно (нар. 1929 р.) — польський 
писі менник, автор кількох збірок оповідань, а 
також романів «Ш торм», «Бихор шаленіє» і 
«Блукаючі вогні», який був відзначений премі-
єю Міністерства національної оборони ПНР 
у 1973 р. 3. Доміно — голова Жешувського 
відділення Спілки польських письменників, 
го л о в н и й  редактор журналу «Профілі».

Від заболочених плавнів Нурця тягло, млистим передранковим хо-
лодом. Густі трави, купиння клейкої вільхи, самотні верби — все при-
пало перлистою росою. З лісу, що підступав до лук, вийшов довгий, 
керівний цеп солдатів і потонув по пояс у росяній траві. Тримаючи 
зброю напоготові, люди насилу переставляли обважнілі від утоми ноги. 
В черевиках чвакала вода, свербіли стягнуті змоклими обмотками лит-
ки. Цеп сунув у цілковитій тиші. Тим часом за Нурцем зійшло сонце, 
величезне, цеглясто-червоне, й покотилося назустріч цепові, щоб згодом 
нерухомо зависнути в небі. Ставало дедалі паркіше, й солдати раз по 
раз змахували з лоба рясний піт і розтирали очі,щоб відігнати сонно-
ту. Дехто змоченою в росі рукою проводив по розпашілому, обкусаному
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комарами обличчю або зволожував спраглі, попухлі губи, інші пози-
рали на бліде безхмарне небо, що знову провіщало спеку.

Дорога була вже поряд, коли з-за вільхового гаю з ’явилися перші 
вантажні автомашини. Наддавши кроку, солдати з полегкістю ступали 
на вторований грунт, обтрушували з черевиків траву й росу, розстібали 
комірці, відшукували в закамарках конфедераток і кишень рештки 
курива, припалювали один в одного й затягались. Потім без нагадуван-
ня вправно посідали на «студебекери», що стояли з заведеними мото-
рами. Оперезаний ременями, вбраний, мов на парад, молодий підпо- 
ручник аж тепер сховав до кобури свій ТТ, обтер жмутом трави заля-
пані чоботи і, сідаючи до кабіни, подав знак. Машини рушили в на-
прямку Ляска.

Колона виїхала на шосе; тепер можна було послабити увагу, дати 
волю думкам. Підпоручник Боровець опустив шибку й підставив облич-
чя під холодний вітер. Настрій був кепський. По-перше, вже на самому 
початку операції він повівся як слинько, й це при своїх підлеглих і 
тому начальникові відділу держбезпеки з Ляска. По-друге, хоч дві 
доби ганяв по мочарах, лісах і селах, замучивши себе й солдатів, хоч 
чатував у засідках,—усе намарно, йому не тільки не пощастило зустрі-
тися з бандою Рейтара, а навіть натрапити на її слід, і тепер він нама-
гався проаналізувати свої рішення, зважити, наскільки правильно скори-
стався з відомостей про обстановку, переданих зі штабу підрозділу, та 
інформацією місцевого відділу держбезпеки; чи чогось не прогавив, 
не злегковажив чимось. Може, все-таки варто було зачепити й край 
Рудзького лісу, як це радив сержант Покшива? Той пропонував про-
чесати Рудзький ліс, мовляв, не можна бути певним, доки сам не пере-
віриш кожен закуток. А взагалі цей Покшива забагато собі дозволяє, 
навіть при солдатах намагається давати різні поради, втручається до 
наказів. Треба буде з ним поговорити, аби не забував, що він уже не 
командир групи. Хай йому чорт, а все-таки з тією цигаркою Покшива 
мав учора рацію. Вони зачаїлися були в нічній засідці. Належало до-
тримувати цілковитої тиші, заборонялося розмовляти й курити. Від 
землі тхнуло прілим мохом. Немилосердно кусали комарі. Тож він при-
палив цигарку і з насолодою затягся димом. Ось тоді сержант Покши-
ва безцеремонно поклав йому руку на плече й спитав:

— То що, громадянине підпоручник, заборона курити скасовується?
Боровця ніби струмом ударило: він роздратовано зім’яв цигарку 

і втоптав її в мох. Обличчя аж запашіло від сорому. Оце-то так! У 
бойовій обстановці повівся, мов останній шмаркач, нездара, а не 
командир опергрупп! Вранці, й досі злий на сержанта, Боровець не 
послухав його поради завернути ще й до Рудзького лісу. Тепер, охоло-
нувши, він сушив собі голову, чи правильно вчинив...

Ця операція була першою в житті підпоручника Боровця. Після 
закінчення офіцерського училища він прослужив якихось два місяці в 
бригаді, а вже тиждень, як його перевели сюди, до Ляска, призначивши 
командиром окремої групи КВБ !. Він навіть не встиг іще належно 
освоїтися на новому місці, познайомитись із солдатами, коли два дні 
тому довелось оголосити бойову тривогу: у висілку Корці, неподалік од

‘ Корпус внутрішньої безпеки — спеціальна частина народного Війська польсько-
го, яка існувала в перші повоєнні роки і мала своїм завданням боротьбу з бандитиз-
мом і контрреволюцією.
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Цєшанця, банда замордувала селянську родину. З групою підпоручни- 
ка виїхав також начальник Ляського повітового відділу державної без-
пеки капітан Еляшевич із кількома своїми працівниками.

— Що то за банда, шефе? — спитав Боровець.
Еляшевич знизав плечима. Лише по паузі відповів:
— Різні тут вештаються, голубе мій. Це міг бути й Молот, і Рей-

тар, Світанок, Глухар, Орел, Щиголь, Вепр, Акула. В наших околицях 
зібрався майже весь звіринець... Скажений звіринець.

Он воно як! Боровець одразу споважнів. Хоч і в бригаді йому гово 
рили про цей повіт, як про небезпечне місце, але щоб аж стільки 
банд!.. Чого з ними, в біса, так панькаються? Перекрикуючи гуркіт мо-
тору, він спитав Еляшевича:

— Невже з ними не можна впоратися?
Еляшевич ледь помітно всміхнувся, дістав цигарку й почав її роз-

минати. Боровець підніс йому запальничку.
«Студери» мчали на повній швидкості. Позаду лишалися придо-

рожні стовпи, купи вільшин, житні лани, села й загублені серед полів 
та лісів хутори. Боровець, який походив з Жешувського воєводства, 
не знав цього краю. Йому було невтямки, чому в цій частині Польщі 
й досі шмигляють банди. За якихось сто-двісті кілометрів звідси міста 
й села живуть нормальним життям, люди прогулюються вечорами по 
вулицях, ходять у кіно, спокійно працюють, а тут... Боровець був пев-
ний, що винні в цьому нездари з місцевих органів безпеки. Він скеп-
тично придивлявся до Еляшевича. Вилицювате обличчя з різко окрес-
леними щелепами було вкрите густою, чи не дводенною щетиною; смо-
лянисто-чорне волосся стирчало на голові жорсткою стріхою. Невисокий 
на зріст, у сірому поношеному попліновому плащі, в бозна-відколи 
непрасованих зелених штанях і нечищених черевиках, він справді мав 
незугарний вигляд. Цю картину трохи пом'якшувала тільки свіжа, 
сніжно-біла сорочка. Еляшевич куняв, тож Боровець міг безцеремонно 
його розглядати. Та колона наближалась до якогось чималого селища: 
Боровець видобув карту й спробував зорієнтуватися.

— Цєшанець,— випередив його Еляшевич і кинув водієві: — До 
відділення міліції.

Вони їхали вулицею, щільно обсадженою обабіч високими акація-
ми, що саме квітли о цій порі.

— Гарно тут,— не втримався Боровець. За парканами видніли 
чепурні будиночки й добре доглянуті садки.— Тільки людей мало, май-
же нікого не видно.

—- Четвер сьогодні, базарний день. Тож людей вистачає, тільки 
бояться. Напевно, вже знають.

— Адже Ляск відси за кілька кілометрів, а тут у них відділення 
міліції. Чого їм боятися?

Еляшевич відмахнувся. Цей порух можна було тлумачити по-різно-
му. Вони проїхали між білим костьолом і лікарнею й опинились на 
ринковій площі, оточеній старими дерев’яними будками, в яких перед 
війною містилися вбогі єврейські крамнички. Під’їхали до відділен-
ня, розташованого в непоказній кам’яниці. Боровець разом з Еляшеви- 
чем попрямували до входу. Впізнавши начальника, міліціонер відчинив 
перед ними двері.

— Командир тут?
— Так, шефе. Балакає з тим хлопцем.
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З-за столу підвівся сержант міліції. Другий міліціонер бинтував 
голову блідому хлопцеві років чотирнадцяти.

— Вдарили його пістолетом,— пояснив сержант.
Хлопець шморгнув носом; був він досить рослявий, худючий, бо-

сий, у латаних штанях і в подертій, поплямованій кров’ю сорочці.
— То його батька й матір...— сержант не доказав.— Прибіг сюди 

з годину тому й розповів, ну, то я відразу до телефону...
— Далеко звідси? — нетерпляче спитав Боровець, розкриваючи 

новенький планшет.
— Недалеко,— відповів замість сержанта Еляшевич і відрекомен-

дував прибулого: — Познайомтеся. Новий командир групи, підпоручник 
Боровець.

— Сержант Ставинський.
Еляшевич підсів до підлітка:
— Болить?
— Ні...
Хлопець розплакався. Еляшевич заспокійливо погладив його по 

худенькій спині:
— Може, впізнав кого?
— Ні... Я весь час у льо... у льосі сидів, а потім вони ліхтариком 

посвітили й наказали вилазити, а коли я виліз, то один мені ще раз 
просто в очі блиснув і вдарив. У голові мені тоді запаморочилось, а він 
мене вхопив за комір і турнув у куток. Тоді я маму й тата побачив, 
вони вбиті лежали. Стільки крові було скрізь, стільки крові...

Хлопець затулив очі долонями. Еляшевич пригорнув його до себе.
— Син Годзялка,— доповідав Ставинський.— Батько його був у 

Корцях заступником солтиса. Небагаті. Я бував у них удома... Ви, ма-
буть, пам’ятаєте: Годзялко навесні повідомляв, що до нього приходили 
якісь озброєні люди, веліли готувати вечерю...

— Пам’ятаю,— перебив Еляшевич.— Справа починає потроху про-
яснюватись. Помстйлися. їдьмо, товариші, шкода часу. Сержанте, хлоп-
чину відвезіть до лікаря й зателефонуйте, хай приїде прокурор. І дайте 
нам ще когось із своїх хлопців, бажано місцевого, може там придатися.

— Сталбович, збирайтеся.
— Слухаюсь, командире.
Міліціонер, який бинтував хлопця, взяв із пірамідки автомат. 

Хлопець бебехнувся навколішки перед Боровцем, який, очевидно, ви-
дався йому найповажнішим з-поміж усіх:

— Пане, візьміть мене з собою. Я не хочу до лікаря. Там Михась 
у льосі зостався... візьміть мене!

Боровець підвів хлопця й запитально глянув на Еляшевича:
— Який ще Михась? — кинув той.
— Братик мій менший. Він у льосі зостався, коли я сюди побіг.
— Гаразд, хай їде! Швидше, швидше, товариші!
Дорогою хлопець розповідав:
— Коли вони були в нас першого разу, то я їх не бачив, бо ми з 

Михасем спали. Тільки вранці я чув, як тато з мамою говорили поміж 
себе, що вночі приходили лісовики, в шибку стукали й казали, щоб їм 
добра вечеря була, бо вони до нас іще прийдуть. Тато дуже хвилював-
ся, але сказав мамі, що поїде до Цєшанця повідомити про лісовиків,' 
а мама плакала й просила його, щоб не їхав, бо вб’ють. Але тато за-
тявся й сказав, що коли вже він заступник солтиса, то мусить повідо-
мити, а ще сказав, що від лісовиків добра не жди, бо вони тільки кривду
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людям роблять. Мама все плакала, і Михась — малий, то й дурний — 
теж плакав, а тато сів на велосипеда й поїхав. Тільки перед тим ще 
наказав нам, щоб ми нікому не ляпнули, що в нас уночі були лісовики 
и що він поїхав до Цєшанця заявити.

— Ну і як, ти комусь про це говорив? Може, кому з приятелів? — 
утрутився Еляшевич.

— Хіба я дурний? Ні, я нікому не казав, ні Михась, ні мама, ми 
тоді цілий день з дому не виходили.

— А до вас ніхто не приходив? Може, з сусідів?
— Ні, прошу пана, ніхто тоді до нас не приходив.
— А далі?
— Далі тато повернувся з Цєшанця й сказав, що заявив у міліції. 

А ввечері до нас прийшли солдати й чатували цілу ніч і цілий день, 
один з їхніх навіть на тата гнівався, казав, що татові, мабуть, усе це 
привиділося. А коли пішли, то мама татові казала: от бачиш, навіщо 
було заявляти, вони собі пішли, а ми тепер самі коло того лісу. І мама 
почала просити тата, щоб ми звідси виїхали. Тато на маму розсердив-
ся, й мама знову плакала. Вона завжди, як засмучувалась, одразу пла-
кала. Сьогодні вночі, коли лісовики прийшли, мама теж спочатку пла-
кала, і я чув, як просила їх: «Панове, згляньтеся на моїх сиріт». Вони, 
мабуть, дуже били її, бо я чув такий жахливий стогін, а потім по-
стріли...

Хлопчина замовк, гамуючи нову хвилю сліз. Еляшевич гладив хлоп-
ця по плечі. Водій газика дістав велику картату хусточку й сякався 
підозріло довго й гучно. Боровець, не повертаючи голови, втупивсь у 
вікно.

— Ти спав, коли вони прийшли? — спитав Еляшевич.
— Так, прошу пана. Ми всі спали в одній кімнаті. Вночі я проки-

нувся, бо хтось страшенно гамселив у вікно й гукав, щоб тато відчи-
нив, кілька інших теж кричали, лаялися і щосили гатили в двері, 
казали, якщо тато зараз не відчинить, то двері висадять. Мати почала 
стиха голосити, що тепер немає вже для нас ніякого порятунку, схопила 
Михася на руки, бо він малий, дурний і теж почав плакати, доки тато 
на маму не цитькнув, щоб замовкла, а сам схопився був за сокиру й 
став біля дверей, тоді махнув рукою й сказав мамі, щоб вона разом з 
нами спустилася до льоху, але мама сказала, що не покине тата самого, 
а за дверима стали ще більше кричати: «Тепер уже не донесеш, ти, 
більшовику». Отак кричали, але я з голосу нікого не впізнав, а тоді 
мама мене й Михася ввіпхнула до льоху, а я вже затяг його в куток, 
сховав там за діжкою з капустою й позакидав мотлохом, а він, хоч 
малий і дурний, од страху та темряви перестав плакати, тільки трем-
тів і стискав мені руку, аж поки заснув, а я дослухався, що там нагорі, 
та не міг уторопати; тато взагалі мовчав, тільки ті на нього кричали, 
а мати просила, плакала: «Панове, згляньтеся». И чути було, ніби хтось 
по підлозі качається, а тоді як забабахкає — й стало тихо. Я ще дужче 
перелякався й хотів був сховатись у куток, та ляда відчинилася й на 
мене хтось посвітив ліхтариком і крикнув: «Вилазь відти, щеня!» Я 
боявся, щоб Михась не почав скиглити, бо ж малий і дурний ще, але 
він не озивався, мабуть, спав. Тоді хтось витяг мене за комір, ударив 
чимось по голові й штовхнув у куток. У голові мені запаморочилося, 
щось тепле потекло по спині, мабуть, кров, а я мовчу й тільки роздив-
ляюся, де мама й тато, але в кімнаті було темно, і я спочатку нічого 
пе бачив, та в них були електричні ліхтарики, і коли вони повели по
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хаті світлом, я побачив, що тато й мама лежать долі і в мами страшно 
вищирені зуби... і я подумав, що тепер вони мене теж уб’ють, а один 
сидів за столом і писав якусь записку...

— Що робив? Писав записку? — перебив Еляшевич.
— Так, прошу пана, один записку писав, а другий присвічував йому 

ліхтариком.
— Ну, й що далі?
— Той. що писав, лишив записку на столі, підвівся, підійшов до 

мене, посвітив мені в очі й каже: «Завтра вранці віднесеш її, щеня, до 
солтиса й скажеш йому, що коли він буде такий, як твій батько, то ми 
й з ним поквитаємось». Тоді схопив мене за комір і турнув назад до 
льоху, я чекав, що буде далі, але вони пішли, а я, тільки розвиднілось, 
побіг до міліції.

— Де ж та записка?
— Певно, лежить собі там на столі, я її звідти не взяв, бо як 

вибрався з льоху і побачив маму й тата, то забув про все, тільки побіг 
хутчіш до Цєшанця.

— Газу, мій голубе, газу,— заквапив водія Еляшевич.
Хлопець сказав, що прізвище солтиса, якому мав однести цю запис-

ку,— Кевлакіс. Почувши це, Еляшевич стрепенувсь і попросив хлопця 
виразніше повторити прізвище.

Удалині серед гаїв та садків показалися Корці. Як і було домов-
лено, колона розділилася. Солдати позіскакували з машин і цепом по-
чали оточувати виселок. Підпоручник Боровець, власне, робив це швид-
ше для порядку, бо чудово розумів, що банда десь-то вже давно 
втекла. А втім, усе могло бути. Ще раз уточнивши з Покшивою й 
командирами відділень сигнали, а також наказавши доповісти по радіо 
командирові батальйону про початок операції, Боровець разом з Еля- 
шевичем і працівниками відділу безпеки, в супроводі машини з відді-
ленням солдатів, в’їхали до Корців. Убогий то був виселок: старі, пе- 
рехняблені, криті замшілою соломою хати, занедбані стайні, вітром 
підшиті стодоли, напіврозвалені, а зараз, по весні, порожні обороги. 
Одна тільки будівля вирізнялася з-поміж інших: неподалік од лісу, від 
якого посувалися житами до висілка солдати, хтось уже майже під 
самий дах звів новий дім — єдиний на всі Корці цегляний будинок.

. — Солтис будується, Кевлакіс,— підказав хлопець.
Село наче вимерло. Якби не кури, що наполохано випурхували 

з-під коліс, могло б видатися, ніби його мешканці ще сплять чи десь 
подалися. Проте люди в селі були. То в тому, то в тому маленькому 
вікні обережно відхилялась фіранка або з-за рогу витикалася чиясь 
голова. Обійстя Годзялків стояло на другому кінці висілка. Воно нічим 
не відрізнялось од сусідніх садиб, хіба що садок був більший і краще 
доглянутий. Видно, господар не шкодував рук і часу. Коло хати щіль-
ною групкою стояло кілька чоловік. Побачивши солдатів, що зіскаку-
вали з машини, селяни звично поскидали характерні для цього краю 
кашкети-мацеювки з малими лискучими козирками. Один з-поміж них, 
молодий селянин, був зодягнений в англійську військову форму. Піді-
йшовши до гостей, він простяг руку начальникові відділу держбезпеки, 
як давньому знайомому.

— Привіт, Еляшевич.
— Як ся маєш, Кевлакіс. Я чув, ти тут за солтиса?
— Обрали, то й став.
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— Ну, то що скажеш?
Кевлакіс знизав плечима:
— Що я скажу. Шкода сиріт.
— Оце й усе?
— А що тут іще скажеш.
— їх хто-небудь бачив?
— Кого?
— Тих горлорізів.
— Я не бачив, і ніхто мені нічого не казав.
— А люди що балакають?
— Єпитай їх сам. Бояться, нічого не кажуть.
Солдати вирядили з двору селян. Працівники служби безпеки й 

міліціонер обшукали подвір’я й хату, чи не лишилося ще яких слідів 
банди. Референт Грабик відкликав Еляшевича вбік. Боровець бачив, як 
референт, щось пояснивши, передав йому невеличкий папірець. Певно, 
ту записку, що про неї розповідав малий. Еляшевич повернувся й запи-
тав Кевлакіса:

— Коли ти довідався про все це?
— Годину тому. Сусідка Годзялків прибігла. Вона вранці пішла 

до них щось позичити, ввійшла до хати...
— Пострілів не чув?
— Я далеко живу.
— А люди?
— Спитай. Мені ніхто не казав.
— Спитаю. А ти чому одразу ж не повідомив міліцію? Не знаєш 

обов’язків солтиса, чи що?
— Знаю. Відправив одного велосипедом. Хіба ви його не зустріли?
— Ти в хаті був?
— На порозі.
— Чому?
— Бо нічого мені там робити.
— В хаті залишався малюк.
— Його витягли з льоху.
— Тож ти заходив-таки до хати.
— Льох коло самого порога.
— У хаті ніхто нічого не чіпав?
— При мені ніхто, а далі не знаю.
— Записку бачив?
— Яку записку?
— Звичайну, написану бандитами Ось цю! — Еляшевич вийняв з 

кишені руку й махнув перед очима Кевлакіса клаптиком паперу.— Не 
бачив оцього?

— Ні, не бачив.
— І не знаєш, що тут написано?
— Як не бачив, то звідки можу знати?
— Щось ти, Кевлакіс, надто мало знаєш. Певно, «твоя хата з 

краю», га?
Кевлакіс нічого не відповів. Еляшевич сховав папірець до кишені:
— А втім, нам ще слід поговорити, еге ж?
— Твоя воля, Еляшевич, можемо й поговорити.
— І поговоримо, Кевлакіс, тільки не тут і не зараз. Ходімо, під- 

поручнику.
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Боровець увійшов за Еляшевичем до хати. З низької задушної оселі 
війнуло трупним смородом, наче з моргу або прозекторської. Очам під- 
поручника відкрилася моторошна картина: на брудній підлозі, в калю-
жах закипілої крові лежало два трупи. Червоні плями були скрізь: на 
стінах, меблях, навіть на стелі. Стіл, ліжка, лави були поперекидані, 
отже, або жертви чинили опір, або ж усе це потрощили охоплені шалом 
нищення бандити. Чоловік лежав коло дверей, долілиць, з простягнути-
ми вперед руками, на спині — криваві дірки від автоматної черги. 
Трохи віддалік — жінка з розметаними руками й підібганою ногою; 
полотняна нічна сорочка збилась, оголивши почорніле від синців стегно. 
Сліди брудних чобіт на тілах, пошматований на обох одяг свідчили 
про те, що, перш ніж повбивати, цих людей безжально катували. В 
затхлому повітрі задзижчала велика лискуча муха й сіла жінці на око. 
Боровцеві раптом здалось, ніби жінка блимнула, й тієї ж миті він від-
чув, як до горла підкотилася хвиля нудоти. Він ледь устиг вискочити 
за поріг, як на нього напала невтримна болісна блювота. Командир від-
ділення капрал Канюк відвів його за хату, приніс цеберку води. Сяк- 
так оговтавшись, Боровець обмив руки й хлюпнув на обличчя холод-
ної води. Капрал підніс йому флягу з чорною кавою. Підпоручник 
ковтнув кілька разів і відчув себе краще.

— Дякую, капрале. Ну й скрутило ж мене, хай йому дідько,— 
сказав він, мовби виправдовуючись.

— Буває, громадянине підпоручник.
— Є якісь новини? Штаб не озивався?
— Якраз звідти передали, щоб ви з ними зв’язалися, коли тут закін-

чимо. Якийсь хлопчина казав Франецькому, що, коли виганяв удосвіта 
корів, бачив п’ятеро військових — пробиралися житами в бік Нурця.

— Неодмінно розшукайте цього хлопчину.
Вийшов Еляшевич. Боровець підвівся, кволо всміхаючись. Еляше- 

вич удав, ніби нічого не помітив, і відразу перейшов до діла:
— Небагато знаємо, голубе мій. Але з того, що вдалося поназбиру-

вати з різних джерел, видно: цього разу маємо справу з витівками Рей-
тара. Читайте.

Боровець перебіг очима клапоть вирваного з зошита паперу.
«І тебе, Кевлакіс, спіткає така сама доля, якщо не перестанеш 

вислужуватись перед комуною. Попереджаю, затям це собі.
Рейтар».

— Коли це справді витівка Рейтара, то він особисто міг і не бути 
тут, міг прислати котрогось поплічника. За нашими даними, зона діяль-
ності Рейтара, простягається від Високого до Бєльська й від Лап аж до 
Бугу. От і шукай вітра в полі.

— Територія чималенька.
— Так то воно так, але треба щось робити, бо ж ніколи наперед 

не знаєш, де вони зачаїлись і якого коника викинуть.
— Один хлопчина нібито бачив уранці групу військових — ішла 

межею в бік Нурця.
— Військових? Ті, що в Рейтара, ходять у формі, та й ті, що в 

Молота, теж. У бік Нурця, кажеш? Так, криївок там повно, до того ж 
болота, очерети, ліси.

— То й нічого зволікати, шефе. Зараз зв’яжуся зі штабом, скоор-
динуємо, наскільки зможемо, наші дії з іншими групами й прочешемо 
місцевість понад Нурцем.
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— Згода. Нічого кращого тут не вигадаєш. Взагалі Рейтар сути-
чок з регулярними військами не шукає. Принаймні так було досі. Але 
якщо заскочить невелику групу — добра не жди. Банда добре озброєна, 
до того ж — майже самі вбивці. Отже, на випадок зіткнення краще 
діяти обачливо: повідом нас — у гурті завжди надійніше. Ну, й нама-
гайся брати їх живцем, голубе, дуже б нам придався котрийсь із них, 
Я ще тут трохи побуду, розглянуся, почекаю на прокурора, отже, поба-
чимось тільки в Ляску.

Підпоручник Боровець наказав солдатам позлазити й, відправивши 
машини на умовлене місце, повів групу берегом Нурця. Вона дістала 
завдання прочесати лівий берег у смузі до одного кілометра завширш-
ки. На випадок зіткнення з бандою Боровець повинен був негайно до-
повісти по радіо в штаб батальйону, а якщо нікого не знайде — влаш-
тувати вночі засідки в придатних для цього місцях.

...Протягом двох днів і ночей, без сну, відпочинку й гарячої їжі, а 
часто й не маючи можливості зробити бодай одну затяжку, солдати 
групи підпоручника Боровця прочісували багнисті плавні Нурця. Пере-
лякані люди, що стрічалися їм, здебільшого відповідали, що нічого 
не бачили й не чули. Щоправда, солдати затримали кількох підозрілих 
для подальшої перевірки, але наперед було відомо, що це не дуже до-
поможе. Дві ночі влаштовували хитромудрі засідки на перехрестях 
доріг, поблизу лісових просік, побіля мостів через Нурець, неподалік 
поодиноких осель і невеличких хуторів, що стояли самотою серед лісів 
і лук. Безрезультатно. Вранці третього дня командир батальйону нака-
зав підпоручникові Боровцю припинити пошуки й вирушати назад до 
Ляска. Тож нічого дивного, що молодий офіцер, повертаючись із пер-
шої самостійної операції, ще почувався препогано.

Не мав підстав тішитись і начальник Ляського повітового відділу 
державної безпеки капітан Томаш Еляшевич. Черговий звірячий 
наскок бандитів знову залишився безкарним. Еляшевич знав, як це 
вплине на населення повіту, й так залякане терором банд. Зросте кіль-
кість бандитських гнізд — потаємних «малин», побільшає спільників ї 
агентів банди: спробуй її тоді швидко викрити й ліквідувати. Мало* 
клопоту, так йому ще прислали командиром групи новоспеченого» 
підпоручника. Хлопець начебто й непоганий, але досвіду ніякого: не 
знає місцевості, не знає тактики боротьби з бандами, солдати в нього 
молоді й недосвідчені. Що трохи зарозумілий — не головне, минеться 
після першої операції. Як він тоді дивувався: «Невже з ними не можна 
впоратись?» Або взяти Карного, з воєводського управління; сяде 
на телефон і починає збиткуватися, як оце сьогодні:

— Еляшевич, ви там поснули, чи що? Людей у вас під носом ни-
щать, а ви? Ще, чого доброго, до вас у Ляску доберуться. Візьміться 
нарешті за них, бо інакше...

— Це не так просто, товаришу начальник...
— Не вигадуйте дурниць, а беріться за діло!..
І хряпнув трубкою.
Еляшевич довго ходив з кутка в куток, потім видобув із сейфа 

оперативні документи, що стосувалися банди Рейтара, й заходився 
гортати. Однак це не допомогло зосередитися; зрештою, він майже 
напам’ять знав кожний папірець, тож кілька хвилин сидів у задумі, 
час по час потираючи чоло, потім витяг з портфеля записку, знайдену 
на столі в Годзялків, і почав порівнювати її з почерком Рейтара., зразок 
якого зберігався в теці: свого часу було перехоплено його звіт началь-
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никові округу «В іН »1за умовним підписом «Анеля-51». Ні, вже з першо-
го погляду можна було впевнитися, що то не Рейтарова рука. Чи де не 
означає, що хтось діє під його ім’ям? Можливо, навіть зі згоди самого 
Рейтара? Нічого певного. В усякому разі, треба взяти всі зразки почер-
ків, які є в оперативних документах, й разом з оцим попередженням 
відправити на експертизу: можливо, колись і пощастить з ’ясувати, хто 
саме вбив Годзялків... Так, доводиться визнати, що спритності цьому 
Мінському не бракує. Стільки років діє в одному районі, стільки напа-
дів, стільки вбивств і сутичок із солдатами й працівниками органів 
безпеки, а йому кожного разу вдається вискочити на сухе. Ну дарма. 
Рейтар, усе минається! Бурий стрибав і дострибався, хоч яку силу мав. 
Бували періоди, коли Бурий по двісті й триста чоловік за собою водив, 
у тому числі й ескадрон кавалерії на чолі з Рейтаром. І що? Прийшло 
махом, пішло прахом. Спіймали спритника, хоч він і сховався був на 
Західних землях2. Тепер на нього чекає суд. Молот теж на ладан 
дихає. Звісно, небезпечний, як той обложений вовк-самітник, але йому 
вже недовго лишилося... Найнебезпечніший тепер Рейтар. А був же час, 
коли Еляшевичу здавалося, що й цей карась на гачку. От тоді, на сві-
танні, у висілку під Лапами...

Все почалося з нападу на кооператив у Церанах. Еляшевич, тоді 
ще просто референт, довідався, нібито банда, переобтяжена здобиччю 
(горілка, цукор, крупи та інші продукти), повантажилась на підводи 
й потягла за Буг, у бік Нурця й Богути. Не лишалося сумніву, що 
в пограбуванні брав участь сам Рейтар, бо дехто з кооператорів знав 
його особисто. Зрештою, Рейтар вирізнявся з-поміж своєї ватаги й ви-
глядом, і вбранням. Вродливий, смагляволиций. Він носив (та й зараз, 
мабуть, носить) елегантний офіцерський мундир з нашивками по-
ручника (тепер, як стало відомо, велить називати себе капітаном), 
хвацькі офіцерські краги і якісь особливі остроги. Так, вершник з нього 
першокласний; зрештою, ще передвоєнний кавалерист. У повіті оголо-
сили тривогу, з Ляска вирушив військовий підрозділ, який розпочав 
облаву. Минув день, другий — нічого. Скидалося на те, що й цього 
разу ниточка ввірвалась, тим більше, що Рейтар удався до хитрощів і 
підводи за Бугом відпустив. Од селян-візників годі було довідатись, 
у який бік він майнув, бо наказав звалити награбоване докупи у лісі, 
а їх прогнав назад. До того ж випав перший сніг і позасипав геть усі 
сліди. Однак Еляшевич не відступався. Чудес не буває, міркував він 
собі: територія лісу, в якому селяни вказали місце, де скинули ван-
таж,— близько п’яти квадратних кілометрів, і його можна прочесати. 
Солдати оточили ліс, виставили секрети. В сторожці, відомій під 
назвою «Самотня», було знайдено частину награбованих продуктів. 
Проте хазяїн «малини» не сказав, куди поділася банда, хоч, може, 
й справді, як присягався, не знав цього. Після довгих нарад облаву 
зняли, а в «Самотній» лишили засідку. Був там і Еляшевич. Тиждень 
крячкою сиділи в лісі, але таки висиділи. Однієї ночі під’їхали до сто-
рожки сани, в них візник і двоє бандитів. їх узяли тихо і вправно. 
Коли вже приїхали за рештою здобичі, то, ясна річ, мусили знати, куди

1 Абревіатура походить від назви «Wolnosc і Niepodleglosc» («Воля і Незалеж-
ність»), яку прибрала створена в середині 1945 року терористична організація поль-
ської реакції.

2 Прадавні польські землі, повернені Польщі після другої світової війни.
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її везти. Знали й сказали, що Рейтар з усією бандою в тридцять чоло-
вік розташувавсь у висілку поблизу Лап, де збирається відсвяткувати 
різдво й зустріти Новий рік.

Тієї ж таки ночі оточили виселок і, здавалося, виберуть бандюг, 
рибу з ятера. Еляшевич із двома товаришами підійшов до будинку, 

де мав переховуватися Рейтар. Пролунав постріл. Випадковий чи нав-
мисний, з боку солдатів чи з боку банди — з ’ясувати потім так і не 
змогли. Але цього виявилося досить, щоб сполошити бандитів. У висіл-
ку зчинилась безладна стрілянина. Ніч і снігова заметіль сприяли бан-
ді. Ведучи вогонь з автоматів, одбиваючись гранатами, бандити, по-
декуди в самій білизні, вибігали з дверей, вискакували у вікна, пра-
гнучи прорватися крізь кільце оточення. А от із хати, біля якої чату-
вав Еляшевич, ніхто не втікав і не стріляв. Невже Рейтар готував якусь 
пастку? Почали гатити в двері. Озвався господар. Еляшевич наказав 
йому вийти на подвір’я разом із сім’єю. Господар вивів дружину йдвох 
перестрашених дітлахів і присягався всіма святими, що не тільки в хаті, 
а й на всьому обійсті більше нікого немає. Так, тут справді квартиру-
вав до самого вечора пан поручник, такий чорнявий, ставний, іще 
з двома іншими, але ввечері наказав запрягти в сани пару коней і по-
їхав. Як не щастить, то не щастить: перетрусили все обійстя, але по 
Рейтарові та його дружках і слід запався. Стрілянина у висілку поступо-
во вщухала. Солдати перевіряли хати й двори, збирали покинуту зброю, 
зносили вбитих. Загинуло сім бандитів, ще кількох було поранено, 
двоє здалися в полон. Еляшевича цікавило тільки одне: де дівся Рей-
тар і які мав плани. Від спійманих бандитів небагато чого домігся. 
В одну дудку твердили: Рейтар нікому ніколи не повідомляє, куди їде 
й коли повернеться. Еляшевичу вдалось встановити одне: Рейтар зник 
зі своїм нерозлучним ескортом — з Похмурим, Акулою, Фредеком, 
Збишеком, Шведом, Риссю й Кракусом. Улаштовувати засідку в цьому 
висілку не мало жодного сенсу, бо стрілянину та кілька охоплених по-
лум’ям стодол було видно й чутно в радіусі п’ятнадцяти-двадцяти кіло-
метрів. Залишалося тільки попередити навколишні пости міліції, а та-
кож органи безпеки й армійський підрозділ, що десь у цих місцях 
гасає Рейтар на санях, запряжених парою коней, один кінь досить при-
мітний — чорний з білими плямами. Повертаючись до Ляска, натом- 
лений боєм Еляшевич дрімав у кабіні ЗІСа. Десь між Топчевом і 
Бранськом машина загрузла в кучугурах. Солдати почали відкидати 
сніг. От тоді, крізь дрімоту, до свідомості Еляшевича дійшов передзвін 
бубонців. Він протер спершу очі, потім уквітчане памороззю скло — 
й побачив сани, що обминали машину: одні, другі... Досвітньої зимової 
пори не просто було роздивитись, хто їде. Прочинив дверцята, й перше, 
що впало в око,— рябий кінь, який саме проходив поряд легким клу-
сом, Еляшевич вихопив пістолет і вистрілив. Коні рвонулись, а з са-
ней жовтим вогнем огризнувся автомат. Так, то був Рейтар! Солдатів 
завела в оману кількість саней: хтозна, може, то селяни їдуть до Бран- 
ська базарювати — така валка й так спокійно оминає військову авто-
машину! Хлопці кинулися були навздогін, але швидко поприставали: 
пішки снігом далеко не побіжиш. Тієї ночі Рейтар із своїми підручни-
ми замордував у селі Костри одного й пограбував кількох інших гос-
подарів. Тому й вертався не одними саньми.

Після цього Рейтар принишк і майже нічим про себе не нагадував. 
Дехто у відділі вважав, ніби Рейтар, як свого часу Бурий, покинув усе 
й утік на Західні землі. Еляшевич цієї думки не поділяв. Знаючи хво-
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робливу амбітність і вперту вдачу 'Рейтара, він лише чекав, коли той 
знову себе викаже. Це тривало майже рік. Щоправда, за цей період 
на території Ляського повіту було два вбивства й кілька пограбувань, 
проте на якісь більші вилазки банда Рейтара не зважувалась. Остан-
нім часом до Еляшевича дійшли чутки, нібито Рейтар знову злигався 
з Молотом, і це дивувало. Бо ж не було таємницею, що Молот і Рей-
тар жили, як кіт із собакою. Молот походив з Люблінщини й сюди 
прибув у банді Малого. Після її розгрому пристав до Лупашка. Той 
призначив Молота командиром так званої 6-ї партизанської бригади; 
свого часу він же доручив Бурому керівництво 3-ю бригадою. Рейтар 
був тутешній. Народивсь у Вальковій Гурці, неподалік від Ляска. До 
гімназії ходив у Високому, за часів окупації тут-таки перебував у під-
піллі, знав кожен закуток, багатьох людей. То й не дивина, що хотів 
бути найголовнішим...

Еляшевич відігнав спогади, напився прямо з карафки теплуватої 
води, підійшов до вікна й розчахнув його навстіж. Уже полум'янів 
небокрай, займався новий червневий день. Перед брамою, тримаючи 
ППШ під пахвою, розміреним кроком ходив вартовий. Ніч проминула, 
а нові рішення не визріли. «Беріться за діло!» Робили, робили, 
що могли, а часто й більше, ніж могли... Пробували й своїх людей до 
Рейтара підсилати, але нічого з того поки що не виходило. А може, слід 
про це знову подумати, тим більше тепер, коли Рейтар поповнює свою 
компанію? Кевлакіс... Той Грабик, мабуть, щось відчув, коли пропонує 
його затримати. Чи не співробітничає Кевлакіс із Рейтаром? Що, 
справді, означає вся ця історія з погрозами на адресу Кевлакіса в за-
писці, яку бандити лишили після вбивства Годзялків? Бо ж коли вони 
всерйоз хотіли його настрахати, то хіба їм далеко було до нього йти? 
Живе в кінці висілка, до того ж у повітці, бо дім собі ще тільки бу-
дує. Що ж криється за всім цим?

Еляшевич наказав Грабикові заарештувати Кевлакіса й провести 
в нього обшук, та це нічого не дало. З Кевлакісом він вирішив погово-
рити пізніше: хай трохи прохолоне, надто вже гордовитий. А може, 
саме Кевлакіс і повідомив Рейтара про те, що Годзялко побував у мі-
ліції? Може, Годзялко все йому відкрив: що там не кажи, Кевлакіс 
був солтисом, а Годзялко його заступником. З відділення зателефону-
вали до Ляска, звідти — до військового підрозділу, й увечері село вже 
було оточене солдатами. Тим часом банда не з ’явилася. Що з цього 
випливає? Принаймні дві можливості: або хтось попередив банду» 
або ж вона сама помітила пересування солдатів. Перевірити останнє 
з цих припущень поки що неможливо, а як з отим першим — що хтось 
доніс на Годзялка? Хто? Підозра падає перш за все на працівників 
відділення. А на кого саме? Еляшевич особисто знав усіх тамтешніх 
міліціонерів. Разом із сержантом Ставинським їх було п’ятеро. Троє 
молодих, тільки-но з армії, — відпадають. Четвертий, присланий нещо-
давно аж з Белостока, — теж відпадає. Ставинський? Ні, це неймовірно.

Еляшевич лише тепер збагнув, що сонце вже зійшло й світить 
йому в очі. Він вимкнув лампу й розсунув штори на другому вікні. 
Чоловіче, та годі тобі всіх підозрювати! Підозрювати?.. А той випадок 
з агентом Рейтара у Високому?

Був собі працівник, не гірший і не кращий від інших, на прізвище 
Дзядович. Що він бандитський агент, дізналися лише тоді, коли на-
передодні облави втік до Рейтара. Звісно ж, попередив його й залишив-
ся при ньому під кличкою Чорний. Але Ставинський?!
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Еляшевич стяг із себе сорочку, підійшов до вмивальника, примос-
тив на крані люстерко, відкрутив воду й заходився голитись. Людині 
завжди бракує часу; матір уже скільки тижнів не бачив. Може, сього-
дні пощастить? Ставинський... Міліціонер із стажем, працює, мабутьг 
від самого початку... Місцевий, це теж факт. Під час операцій поводив-
ся бездоганно. Двічі успішно боронився зі своїми міліціонерами від 
бандитів, зокрема й від Рейтара. І все-таки до нього слід придивитися 
пильніше. Треба доручити Грабикові, щоб дізнався, хто саме приймав 
Годзялка, хто тоді чергував і взагалі — все про всіх з відділення, а над-
то — про Ставинського. Еляшевич умився під краном, розтер щоки 
одеколоном, нашвидку просушив їх рушником, бо защеміло, дістав 
з тумби письмового столу сніжно-білу, до хрумкоту накрохмалену 
сорочку й ледь помітно всміхнувся, знову згадавши матір. У двері 
постукали.

— Заходьте!
То був черговий офіцер з терміновим повідомленням:
— Товаришу начальник, щойно отримав рапорт з відділення 

в Бранську. Вночі й над ранок у Рудзькому лісі, з боку села Чапле 
Блото, ч>ти було стрілянину.

— Все?
— Більше вони нічого не знають.
— Оголосити загальну тривогу! Всі, хто є*— по машинах. Армійці 

повернулися?
— Так, десь годину тому.
— Гаразд. Негайно з ’єднайте мене зі підпоручником Боровцем.
Черговий зник за дверима. Капітан Еляшевич перекинув через

плече ремінець із кобурою пістолета й зняв китель з бильця стільця.

2

Поміж Нурцем та Бугом аж до східних кордонів Польщі розляг-
лися великі лісові масиви, і серед них — могутній Рудзький ліс, спадко-
ємець прадавньої мальовничої пущі. За мирних часів цей ліс був міс-
цем паломництва грибарів і ягідників. Навколишні селяни, з бідніших, 
приходили сюди й по хмиз. Вже було по війні, а Рудзький ліс і досі 
не знав спокою. Спочатку лісовими дорогами на північ і захід про  ̂
йшли великі армії, поспішаючи взимку сорок четвертого року на фронт. 
Пізніше ним заволоділи загони «лісовиків». Відтоді днями й ночами 
калатало серед дерев одлуння пострілів; ліс дичавів, безжально зводи-
лася в ньому всяка звірина, гинули люди, заблукавши в його нетрях. 
Мешканці поблизьких сіл боялися Рудзького лісу; гнили незбирані 
гриби, обсипалися чи висихали ягоди — ніхто по них не ходив.

Рудзького лісу тримався свого часу Лупашко, тут рятувався від 
облав Бурий, а останнім часом і Молот та Рейтар, не кажучи вже про 
дрібніші зграї всілякцх там «ос», «ластівок», «сичів», «диких котів», 
«ветеранів» чи «мідяків». Проте жоден бандитський ватажок не почу-
вався в лісі так вільно, як Рейтар; навіть Молот, котрий пустив тут своє 
коріння ще з вінівських1 часів та й обов’язки виконував важливіші, 
ніж Рейтар. Молот, між іншим, досі мав себе за начальника над Рей-

1 Див. виноску на стор. 12.
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таром, але останнім часом, після кількох невдалих спроб підпорядку-
вати собі молодшого, більш кмітливого й освідченого побратима. 
Молот охолов. Власне відтоді, як під селом Задобже, лише завдяки 
допомозі Рейтара, йому пощастило вийти цілим із сутички з сильним 
підрозділом КВБ.

Це було в липні. Несподівана облава захопила Молота в межиріччі 
Чарної й Лісної. Загинуло кільканадцять членів його банди, зокрема 
Вихор, Юрек, Чорт, Віднога, Зозуля й Новий. Молот з іншими 
відстрілювавсь од солдатів, що наступали цепом. Становище було кри-
тичне. Саме тоді Рейтар та його люди заскочили армійців з тилу, густо 
поливаючи їх вогнем ручних кулеметів, закидаючи гранатами. Молоді, 
необстріляні солдати не витримали. Надто хитрим і старим вояком був 
Молот, щоб пропустити таку нагоду: відірвавшись од підрозділу, він 
зашився в мочарах. Коли ж облаву було знято, Молот, забувши про 
гонор, стрівся з Рейтаром, оголосив йому подяку й... підвищив звання. 
Чин капітана Рейтар прийняв, навіть красно дякував, проте й надалі 
Діяв самостійно, а Молотові бракувало сил, щоби змусити його до 
послуху.

Розбитий під Задобжем, колись досить сильний загін Молота 
було розсіяно. З ватажком лишилося якихось п’ятнадцятеро чоловік, 
серед них найвідданіші йому — брати Добитки, Сич, Моряк і Леопард. 
Була ще група Світанка з шести чоловік, але той дедалі рідше йому 
підкорявся, останнім же часом досить недвозначно прихилявся до Рей-
тара. Всі інші дрібніші групи хоч-не-хоч мусили рахуватися з Рейта-
ром, котрий, зрештою, коли визнавав це за потрібне, вмів зробити їх 
слухняними. Не раз і не двічі траплялося, що люди Рейтара виловлю-
вали непокірливих бандитів, коли ті відбивались од гурту, приводили 
їх перед грізні очі свого командира, й той, якщо був у доб-
рому гуморі, обмежувався тим, що карав їх різками, але здебільшого не-
слух зависав з його волі на сухій гілці. Рейтар мав тут найбільшу силу, 
тож не дивно, ідо відчував себе хазяїном Рудзького лісу й усієї 
околиці.

...У лісі западав вечір. Довкола — тиша, ані шелесть. Із урочища 
виїхало троє вершників у військовій формі. Коні в них були чудові, 
особливо в того, що мав капітанські погони: під ним вигарцьовував 
вороний жеребець з білою зіркою на лобі. Вершники були добре озбро-
єні. Ті, що їхали на гнідих, мали на грудях автомати, а на поясі пісто-
лети й по кілька гранат. На чорній лискучій портупеї капітана був «віс» 
у м’якій шевровій кобурі. Вся його постава засвідчувала, що він справ-
жній кавалерист.

Затримавшись на пагорбі, капітан подав знак одному з попутників, 
і той, зіскочивши додолу, зник у хащах. Капітан заспокійливо поплес-
кував коня. Коли б досвідчена стороння людина побачила цих кіннот-
ників, багато що впало б їй в око, передусім одяг офіцера. Ставний, 
чорнявий, з акуратно підстриженими англійськими вусиками, він мав 
на голові не конфедератку, а чорний берет — такий носили танкісти 
або ж солдати, що повертались до Польщі з Заходу. Капітан був не 
в звичному польському мундирі, застебнутому під саму шию, з 
розшитими сріблом хвилястими офіцерськими нашивками. Він їхав в 
англійській похідній формі, так званій ваШ-dress, що скидалася на спор-
тивну куртку із застібками-змійками. На чорному береті було зобра-
ження білого орла з короною, на лівому плечі — чорний оксамитовий
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трикутник з літерами «АК»1 посередині, а навколо — трьома вигаптуй 
ваними сріблом літерами «SWO», шо мало означати «Смерть ворогам 
вітчизни». '

Рейтар, а то був він, разом із своїм ад’ютантом Здісеком чекав 
на Кракуса, якого щойно вислав назустріч зв’язковому Молота. Було 
27 червня, день святого Владислава, а Молота звали саме так. Отож 
зодягнений, мов іноземець. Рейтар з почтом своїх найвірніших людей 
і, звісно ж, із подарунками їхав до Молота на іменини.

— Ідуть, пане командир! — попередив Здісек.
: *' Кракус вигулькнув з-за дерев у супроводі озброєного чоловіка. То 

був ад’ютант Молота на прізвисько Моряк. За кілька кроків до Рей-
тара, що верхи рушив їм назустріч, обоє зупинилися, й Кракус по всій 
формі відрапортував:

— Пане командир! Охорону перевірено, зв’язок налагоджено. Від 
пана командира Молота прибув капрал Моряк. Пароль перевірено. 
Доповідає сержант Кракус.

Тепер виструнчився Моряк:
— Пане капітан! Капрал Моряк прибув у ваше розпорядження.
Рейтар посміхнувся.
— Чому не боцман, а тільки капрал? Морякові більше пасує 

бути боцманом.
—- Так точно, пане капітан. Але для боцмана в цих краях, мабуть, 

води замало.
— Для доброго солдата боцманська посада й без води знайдеться. 

Ведіть, Моряк.
, — Дякую... Слухаюсь, пане командир.
:: Улещений Моряк мало не бігцем рушив з місця, а слідом за ним 

tpoe кіннотників. Моряк не міг надивуватись: «Ач, який франт оцей 
капітан Рейтар, і кінь у нього неабищо, й форма! Як не крути, англій-
ська і все тут. У цього, побий мене грім, є зв’язок, не те що в нашого 
Молота». Хто-хто, а Моряк, постійно перебуваючи при Молоті, був До
сить добре обізнаний з можливостями свого ватажка. «Під Рейтаром 
ходити б, то й лиха б не знав, і дослужитись до чогось можна було б...»

— Стій! Пароль!
Куш ліщини зашелестів. Моряк став, мов укопаний.
— «Поліно»! Відзив?
— «Поле»! Дорога вільна, пане командир!
Рейтар віддав честь, і всі четверо рушили далі. Завбачливість і 

хитрість Рейтара просто ошелешили Моряка: «Оце то охорона: ввесь 
ліс, мабуть, своїми нашпигував, нас йому вже замало, і не як-небудь, 
а пароль, відзив. Так, це військо, а не шантрапа, як тепер у нашого 
Молота: пиячить, з-під бабської спідниці не вилазить, брати Добитки 
кирпи позадирали, тільки й ждуть, до кого б присікатись. Хіба що Сві-
танок дає ще серед своїх такий-сякий лад, та на нього, знову ж таки, 
Молот скоса позирає. А цей Кракус теж добра штучка: жодного слова 
про ці їхні сторожові пости не сказав. А якби я на котрийсь із них 
наскочив?..» Тут Моряк мусив урвати свої невеселі думки» бо вже під-
ходили до узлісся, де чаївся інший секрет, цього разу Молотів, з Лео-
пардом на чолі. Вартові були непогано озброєні: всі з автоматами, 
крім того, мали ще й ручний кулемет, не кажучи про пістолети й гра-

1 Армія крайова.
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нати. Рейтар потішено зітхнув. Після юго нещасливого для Молота 
бою під селом Задобже він сподівався побачити тут повний розлад. 
Власне, саме прагнення справити враження на Молота, а надто на 
його підлеглих, і спонукало Рейтара прийняти це запрошення. До того 
ж треба було обговорити кілька справ: скажімо, поділ сфер впливу, 
ставлення до місцевого населення, узгодити тактику з огляду на зрос-
таючу активність армійських підрозділів і органів безпеки. Рейтар об-
міркував кожну деталь цієї гостини: від коней і вбрання до сторожових 
постів і своєї поведінки в таборі Молота.

Смерть Годзялків теж була часткою цього старанно виваженого 
плану. Інша річ, що поквитатися з Годзялком Рейтар нахвалявся ще 
торік, коли той повідомив про нього міліцію. Ліквідувати Годзялка 
Рейтар доручив Похмурому, а той перестарався, замордував і дружи-
ну. Рейтар висварив Похмурого за свавільство, хоча в душі був 
задоволений, бо після такої кривавої розправи жах надовго відіб’є 
охоту в інших наслідувати приклад Годзялка. Еляшевич шаленітиме, 
викличе в Корці й солдатів, ну що ж, доки вони там морочитимуться, 
тут буде вільніше. Опріч усього, Похмурий упоравсь із своїм завдан-
ням бездоганно; замів по собі сліди, ошукав переслідувачів, а до того ж 
добре розіграв партію з Кевлакісом, хоча то було вже ідеєю виключно 
Рейтаровою, бо Похмурий на таких тонкощах не знався: для нього 
найпереконливішими аргументами були куля, батіг і посторонок. Досі 
все складалося так, як запланував Рейтар: після вбивства Годзялків 
селян в околиці знову обняв жах, Еляшевич та його «оперативники» 
відбігали ноги, а Рейтар і його люди сиділи собі в добре замаскованих 
схронах Рудзького лісу, до того ж зовсім недалеко від місця злочину, 
вирішивши скористатись із старого, банального, але часом дуже дійо-
вого правила: господар менш за все сподівається спіймати злодія 
у власній хаті. Облава не дала наслідків, бо шукали не там, де нале-
жало шукати: до Рудзького лісу й не поткнулися.

Молот обрав місцем зустрічі з Рейтаром прилеглий до цього лісу 
невеликий виселок Чапле Блото, а в ньому — хату свого агента Лацько- 
го. І те, й те цілком улаштовувало Рейтара. Чапле Блото стояло осторонь 
головного тракту; а городами й буйними садками підступало майже 
до самого лісу. Його неважко було убезпечити вартою так, що й миша 
не проскочить. Підходи з лісу були зручні й непомітні, а відразу ж за 
висілком починались розлогі лани й луки, що полегшувало спосте-
реження.

Рейтар був обачливий чоловік. Він уже кілька разів мав змогу 
пересвідчитися, що кмітливістю й спритністю Еляшевича природа не 
обминула. Отож, привітавшись із Леопардом, він ще раз зупинився 
край лісу, аби перед в’їздом у виселок дати змогу Морякові й Здісеку 
востаннє перевірити пильність варти. Рейтар зовсім не покладався 
на Молота, тому для власної безпеки виставив два свої патрулі: По-
хмурого лишив на узліссі, а Рись послав перекрити підходи з боку 
ланів і дороги на Побікри. Моряк і Здісек зникли в житі. Чекаючи 
на них, Рейтар величним жестом кинув Леопардові пачку американ-
ських сигарет, а сам почав уважно розглядати виселок у бінокль. 
Сінокос уже майже закінчивсь, до жнив лишалося кілька днів. Була 
субота, й у висілку панувала сонна тиша; де-не-де в загородках пас-
лись корови. Червоне сонце сідало за хати.

Повернувся Здісек:
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— Дозвольте доповісти — дорога вільна. Всі чекають на вас, пане 
командир.

— Рушаймо, панове!
Не дожидаючись, поки Кракус і Здісек скочать на коней, Рейтар 

зострожив жеребця, так натягти повіддя, що вороний аж присів, а по-
тім зірвався з місця танцюючим коротким галопом. Чудовий кінь, пре-
красний вершник! Леопард та його люди дивилися на Рейтара в німому 
захваті: оце то офіцер, оце то кавалерист. Підручні наздогнали Рей-
тара, й тепер уже всі втрьох, між ланами духмяного квітучого жита, 
поскакали польовою дорогою до садиби Лацького.

Молот, веснянкуватий чолов’яга на кривих уланських ногах, 
ішов їм назустріч у супроводі кількох своїх людей, помітно кульгаючи 
і ще здалеку привітно вимахуючи рукою. Він був у конфедератці 
й мундирі довоєнного польського офіцера з майорськими погонами на 
плечах. Старший од Рейтара (десь за сорок), обперезаний безліччю 
ременів, з двома гранатами за поясом і нерозлучним маузером у дере-
в’яній кобурі, що ляскала його по правому стегні, Молот мав гріз-
ний, але воднораз незграбний і кумедний вигляд, надто проти ставного 
жевжикуватого Рейтара. За кілька кроків од Молота Рейтар несподі-
вано осадив жеребця, легким завченим рухом зіскочив додолу. Віддаю-
чи честь, кілька кроків ступив назустріч кульгавому Молотові:

— Пане майор, дозвольте...
Та Молот не дав йому закінчити — схопив в обійми. Рейтар не без 

відрази приклався губами до його спітнілих, погано виголених щік — 
аж дух перехопило від горілчаного перегару з вуст розчуленого зустріч-
чю побратима. «Слава богу,— подумав Рейтар,— що він ще не п’яний. 
Треба якнайшвидше з ним переговорити». Те, що Молот пиячить уже 
давно, не було для нього таємницею. Пиячить, занапащає своє здоров’я 
й авторитет, настроює проти себе людей і робить дурниці, виконуючи 
всілякі примхи такої ж, як і сам, п’яниці — товстозадої Петронелії. 
Тим часом Молот, під гречні вітання і взаємні розпитування, взяв Рей-
тара під ліву руку й повів до хати, де на ганку, привітно всміхаючись, 
стояв господар. Задкуючи й спотикаючись об поріг, Лацький запрошу-
вав до покоїв. Товариство з веселим гомоном вступило до найбільшої 
на першому поверсі кімнати, заставленої столами, вже готовими до 
іменин.

Молот усадовив Рейтара праворуч від себе, ліворуч була Пеля. 
Далі за Рейтаром сів Світанок, а потім інші — всього близько тридця-
ти чоловік. Столи вгиналися від наїдків. Чого там’ тільки не було: всі-
ляке варене м’ясиво, печена свійська птиця, ковбаса власного виробни-
цтва, що вабливо пахла димом і часником, холодці, солоні огірки, 
гриби домашнього засолу, а до того ще й буряковий гарнір із хронохМ, 
не кажучи вже про пишний хліб. Ну й, звісно, горілка, а точніше — 
«бімбер», справжнє море розведеного медом, розлитого по літрових 
пляшках дев’яностоградусного самогону. Перед кожним — груба гран-
часта склянка. Гості, мов табун застояних коней перед перегонами, 
чекали тільки на перший тост, аби кинутися до їжі, що громадилась на 
столах. Рейтар, відчуваючи, що його англійський мундир справив не-
абияке враження, сидів чемно й потай розглядав присутніх. Тут було 
кілька місцевих господарів, панів-шляхтичів зі статком, і кілька врод-
ливих дівчат, обличчя в яких пашіли, мов ті півонії. Стрічаючись із 
гострим поглядом Рейтара, красуні затулялись кінчиками хустин. Реш-
ту гостей становили більш-менш значні члени загону Молота: Світанок,
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одчайдушний ватажок, що волів ходити власними стежками, зняті 
з вартування Леопард і Сич, невідступна тінь Молота — здоровань 
Моряк, за ним — готовий на все дезертир Крогулець і, нарешті, три не-
розлучні брати Добитки з гучними прізвиськами — Маркос, Рейтан і 
Римша. Цих трьох Рейтар знав найкраще: певний час еони перебували 
в його загоні, аж доки він їх вигнав за недотримання субординації й 
постійні бійки з іншими членами загону. Брати завжди трималися 
гуртом, і досить було зачепити котрогось, або ж той сам заводився 
з кимсь, як двоє інші, не добираючи, хто винний, а хто ні, стрімголов 
кидалися на допомогу. Були вони молоді, один до одного, хлопці як 
дзвін, пообвішувані всілякою зброєю й амуніцією. Видно, затаїли на 
Рейтара образу, бо вряди-годи зухвало зиркали на нього. Після вигнан-
ня вони пристали до Молота, і весь цей час вірно служили йому, хоч 
задерикуватості не позбулись. З Рейтарових людей у кімнаті були 
тільки Кракус і Здісек.

Налили в склянки, Молот підвівся й, постукавши ножем по караф-
ці, втихомирив галас і почав:

— Пані й панове! Передовсім хочу висловити свою велику радість, 
шо ви не погордували й прийшли на моє скромне свято...— Серед 
гостей перебіг задоволений шепіт. Молот скинув очі на Рейтара: — А 
найдужче втішив і вшанував мене своїм приїздом мій старий друг, 
щирий поляк, пан капітан Рейтар.

Усі обернулися до Рейтара, який уперше посміхнувся й на знак 
потяки за привітання схилив голову. Що правда, то правда — коли 
Рейтар того хотів, манери його були бездоганними: давалося взнаки 
й навчання з гімназії, й перебування в офіцерському кавалерійському 
училищі в Грудзьондзі, звідки курсантом пішов на війну у вересні три-
дцять дев’ятого року.

— Тож дозвольте, панове й пані, цей перший тост проголосити за 
вас, дорогі гості, й особливо за вас, мій любий пане капітане Рейтар! 
Ваше здоров’я, друзі!

— Будьмо здорові! Будьмо! Віват!
— Здоров’я іменинникові!
Молот цокнувся з Рейтаром, після чого обидва одночасно вихи-

лили склянки. Самогон, хоч і розведений медом, не втратив до кінця 
свого характерного духу, до того ж був пекельно міцний. Рейтар охоче 
настромив виделкою найніжнішого маринованого рижика, що їх по-
служливо підсунув йому Світанок. Молот спочатку понюхав скоринку 
хліба, потім закусив солоним огірком. Якийсь час у переповненому 
покої панувала відносна тиша, порушувана тільки брязкотом тарілок, 
ножів і виделок, хрумканням огірків і загальним плямканням. Знову 
налили. Коли підвівся Рейтар, йому не довелося стукати об карафку: 
всі зашикали одне на одного. Навіть прочинилися двері, і з сіней ви-
зирнуло кілька цікавих облич. Лише якийсь дідуган, що сидів на лаві 
під піччю, незважаючи на тишу, затято жвакав, шарпаючи беззубими 
яснами куряче стегно — аж хтось шикнув дідові кілька слів на вухо; 
той з жалем поклав недоїдок. Рейтар, упевнившись, що тепер уже всі 
приготувалися його слухати, промовив:

— Дорогий і шановний імениннику, пане майор Молот!
Молот ледь помітно скривився, неприємно вражений тим, що Рей-

тар не величав його командиром, але слухав уважно.
— Щиро вам вдячний за сердечні слова вітання. Зі свого боку  

хотів би висловити вам, пане майор, свої якнайкращі побажання з на-
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годи ваших іменин.— Присутні врозбрід заплескали в долоні.— Перш за 
все хочу побажати вам доброго здоров’я й нових успіхів у боротьбі за 
Польщу. Тутешнє населення, шляхта й селяни Підляшшя, ніколи не 
забудуть вашого великого внеску в боротьбу за його визволення з-під 
комуністичного гніту.

— Хай живе наш командир, пан майор Молот! — вигукнув, підхо-
пившись із місця, Поліщук— бородатий, зарослий чоловік, котрий хо-
див з Молотом від самого початку. Рейтар підніс склянку й обернувся 
до Молота, той теж підвівсь, а за ним і все товариство.

— Хай живе пан командир Молот!
— Хай живе!
— Будьмо!
— Сто літ! Сто літ! — завела писклявим дискантом опасиста 

Пеля, проте взяла надто високо, тож величальна пісня, хоч і дружно 
підхоплена іншими, прозвучала фальшиво. Зворушений Молот одважу- 
вав поклони на всі боки.

Рейтар провадив далі:
— Дозвольте, дорогий імениннику, від свого імені й від імені 

мого загону передати вам щирі солдатські вітання. Прошу також 
прийняти від нас скромні дарунки.

Рейтар подав знак Здісекові.
Всі голови повернулися в той бік, звідки Здісек із великою шкіря-

ною сумкою пропихавсь до столу. Заінтригованість присутніх досягла 
межі, коли Здісек, поставивши торбу перед Рейтаром, розстебнув 
пряжки й заходився виймати подарунки: спочатку багато інкрустова-
ний сріблом браунінг, потім золотий швейцарський годинник,. далі дві 
пляшки французького коньяку, ще дві пляшки віскі «Уайт хоре» і на-
решті — блок американських сигарет «Кемел».

— Погляньте-но, все американське!
— Годинник, мабуть, золотий!
— А пістолет який!
— І все американське, геть усе американське!
— Напевно, із скинутого. Кажуть, Рейтарові із Заходу парашути 

скидають...
— Скидають, авжеж!
Під вигуки неприхованого захвату Рейтар вручав подарунки Мо-

лотові. Коли обидва гаряче розцілувалися, знову гримнуло «Сто літ!» — 
цього разу трохи доладніше, бо тональність було взято потрібну, хоча 
самогон починав уже робити своє. Частуючи один одного, Молот і Рей-
тар домовились погомоніти сам на сам. Але Молот, бажаючи подяку-
вати Рейтарові за подарунки, ще раз зажадав од присутніх тиші.

— Шановні гості! Скажу коротко. Мій заступник, пан капітан Рей-
тар...— Цього разу трохи зблід Рейтар. «Узяв-таки реванш клишоно-
гий. Ну зажди, унтере, ось поговоримо, тоді побачимо, якої ти заспі-
ваєш». Молот, перекрикуючи вже сп’янілих гостей, повторив: — ...мій 
заступник, пан капітан Рейтар та його люди своєю увагою й щедрістю 
дуже втішили мене. Сердечно дякую, пане капітан, за такі царські да-
рунки.— Молот узяв браунінг й підніс угору, ще раз показавши при-
сутнім, демонстративно поцілував і закінчив:— А ця чудова зброя, як 
лицарська шабля колись, нагадуватиме мені, що доти нам не знати 
спочинку, доти напружувати всі сили й гуртувати ряди, відкидаючи все 
особисте, доки наша найясніша Річ Посполита не поверне всі свої землі
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від моря до моря, доки вогнем і мечем не винищимо комунію. Вип’ємо 
ж за здоров’я мого заступника й дорогого гостя, пана капітана Рейтара 
та його підлеглих — героїчних і вірних солдатів, найяснішої Речі По-
сполитої! Сто літ!

Склянки з самогоном дружно пішли вгору. Всі випили до дна, на-
віть розпашілі дівиці, що збуджено підхихикували, навіть беззубий 
старигань, який увесь час, хоча й без особливого успіху, прів над твер-
дим, мов лико, курячим стегном.

Знову запросивши гостей пригощатися, Молот узяв Рейтара попід- 
руч і пішов з ним до іншого покою — спальні хазяйських дочок, на-
горі. Тут вони могли розмовляти не церемонячись. У кімнатці стояла 
задуха, єдине вікно було запнуте квітчастою скатертиною. На шафі 
жовтаво мигтіла гасова лампа, поряд стояла літрова пляшка з горіл-
кою; Молот почав був наливати в с к л я н к и .

— Мені трішки.
— Останнім часом у тебе страшенно слабка голова, Рейтар: два 

келишки вип’єш і починаєш верзти дурниці.
— Ти запросив мене, щоб ображати? Коли хтось тут і п’є без міри 

й робить дурниці, то напевно не я.
— Облиш.
— Добре. Я приїхав сюди не за тим, щоб з тобою сваритися; маю 

залагодити більш важливі справи.
— Як то? Зі мною, з пияком, з хамом недорікуватим? Не бійся, 

Рейтар, я тебе вже давно наскрізь бачу. І добре знаю, до чого ти 
хилиш.

— Тим краще. Не доведеться розтлумачувати.
— А це ми ще побачимо! І взагалі, може, я й хам і темний холоп 

для тебе, пане шляхтичу, але я старий горобець і не дам себе на по-
лові зловити. І то якомусь жевжикові.

Рейтар рвучко підхопився з канапи й пересунув кобуру з пістоле-
том наперед:

— Ну знаєш! Це вже занадто!
Не звертаючи уваги на промовистий жест гостя, Молот незворуш-

но наповнював склянки:
— Не занадто, не занадто, любий. Я тобі й те скажу, що на мене 

весь твій англійський маскарад не справив ніякого враження. То дурні 
шляхтичі дзьоби пороззявляли. А мене мій польський мундир цілком 
влаштовує, і він дорожчий за всі інші, навіть за оці твої англійські 
лахи.

— Та я...
Рейтар зблід і був уже ладен кинутися на Молота, але той обачли-

во змінив тон:
— Ну добре, добре. Досить того, що нас б’ють інші, тож не буде-

мо ще й один одному чуби скубти. Вип’ємо краще, бо й нерви треба 
заспокоїти, і розмова в нас піде нелегка.

Запальний Рейтар, пересиливши себе, теж перейшов на полюбов-
ний тон:

— Можна без горілки, але можна й випити.
— Ну, то за твоє здоров’я, Рейтар!
— За твоє, Молот!
Випили до дна: Хвилину помовчали, закурили Рейтарових, амери-

канських сигарет. Затягшись зо два рази, Мслот закашлявся, розча-
вив недокурок об край попільнички й гидливо сплюнув:
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— Слабкі, як сіно. Кизяк якийсь: душать, смердять.— Він витяг 
власний «В ’ярус», запалив і з насолодою затягнувся.

Рейтар іронічно всміхався. Молот простяг руку до пляшки, але 
той рішуче заперечив:

— Досить поки що, Владеку! Нам справді треба серйозно пого-
ворити.

— Воля гостя — моя воля. Ну, давай, Рейтар, навпрошки.
Рейтар підвівся й почав говорити, нервово походжаючи по тісній

кімнатці. Молот сидів за столом, підперши кулаком підборіддя, слухав, 
сонно кліпаючи, проте час по час кидав на Рейтара несподівано гост-
рий тверезий погляд. Поки той викладав свої думки, не перебив його 
жодним словом і жодним рухом. Рейтар тим часом казав:

— Ми знаємося не від учсра, знаємо один про одного все чи май-
же все. До того ж їдемо на одному возі, й настав уже час поговорити 
про деякі спільні справи й поглянути правді у вічі. Перше, що варто 
обговорити,— проблему так званої субординації. Ти стоїш на своєму: 
нібито мій загін підпорядкований тобі, й без угаву про це торочиш. 
От хоч би й сьогодні за столом: «Пан капітан Рейтар, мій заступник...» 
Зрозумій, старий, що справа тут навіть не в моєму, як думаєш ти, 
хворобливому самолюбстві, йдеться про фактичний стан речей. Хто ти 
для людей мого загону, особливо для нових, завербованих рік чи два 
тому, а таких у мене чимало? Вони знають, що Молот — це командир 
сусіднього загону, і то,— не гнівайся, я ж їм очі й вуха не позату-
ляю,— загону маленького, не більшого за два мої середні патрулі. До 
того ж цьому загонові останнім часом не вельми й щастить. Адже мої 
люди знають, що торік під Задобжем вони мусили просто із солідар-
ності виручати тебе з біди, хоч, правду кажучи, потрібно мені це було, 
як сироті лихо: втратив трьох людей, склад зброї, ще й принишкнути 
мусив на кілька місяців, бо «убеки» 1 гасали, як ті хорти. А ти затявся 
з якоюсь там субординацією, вигрібаєш на світ божий те, що давно 
вже сконало природною смертю, відколи Лупашко чкурнув звідси, від-
коли накивав п’ятами той шибайголова Бурий, якого тримають тепер 
у Белостоці. Отож ми повинні вирішити й сьогодні ж оголосити про 
це. Я не хочу тебе принижувати, оголоси сам, що віднині в наших краях 
існують і тісно співробітничають два рівноправні загони: твій і мій, 
загін Молота, котрий і надалі носитиме свою традиційну назву «6-  
бригада», і загін Рейтара, який називатиметься «окремою підляською 
бригадою». Даруй, але якщо ти цього не зробиш, то я зроблю це сам, 
і зараз поясню причину. Я щойно казав — мене найменше хвилює влас-
не самолюбство; йдеться не про шляхетські, як ти кажеш, фанаберії, 
хоча й шляхту не слід зовсім скидати з рахунку. Я родом звідси, знаю 
людей — діло шляхетства вкорінилося тут давно, й не нам з тобою 
його викорінювати. В усякому разі, ми повинні зважати на це. Чому 
шляхта йде до мене? Бо я — один із них. Уся округа знала мого бать-
ка, знає і мене й довіряє мені. Хіба це погано для загальної справи? 
До тебе йдуть селяни, ну й, не ображайся, потрапило кілька таких 
шляхтичів, котрих я повигонив, і їм просто не було де притулитися. 
Скажімо — брати Добитки. Тепер ще одне. Район дій треба розподі-
лити. Маю такі пропозиції: моєму загонові краще триматися Підляшшя, 
особливо шляхетських осередків, а ти міг би податись трохи далі 

1 Жаргон. Від UB «Urzgd bezpieczenstwa» — управління держбезпеки.
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рівніч: від Гайнузки, через Супрасль, Сокулку аж до Авгуетовської 
Пущі. Ти розумієш, що ми на цьому виграли б, що виграла б наша 
спільна справа?! Більше того. На південь, за Буг, у Сем’ятицький і Со- 
коловський повіти, аж до Люблінського воєводства можна було б пу-
стити третій загін, хоча б твого Світанка. Він походить звідти та й до-
свід має. До того ж, наскільки я поінформований, давно вже прагне 
до самостійних дій. І третє. Що дужче ми роззосередимось, то кращі 
матимем умови: житло й харчування, не кажучи вже про те, скільки 
додаткових сил змушені будуть залучати до операцій наші супротив-
ники. А що більше сил, то більший розголос у світі. Розгортаючи 
ширші операції, вони зрештою викличуть загальну зненависть людей: 
бо де ми тільки з ’явимося, де переночуємо, де нам води подадуть, де 
щось цікаве повідомлять, де, нарешті, нас побачать і не донесуть на 
нас,— «убеки», потім приходитимуть і вдаватимуться до репресій. Ти 
розумієш, яка це вода на наш млин? Занедбані господарства й спорож-
нілі села, люди тікають до міст, у західні воєводства, не йдуть до 
кооперативів! Розумієш? А люди, старий, стежать за всім, пильно при-
глядаються до всього, і, як настане час, вони заворушаться, — ми й не-
зчуємося коли. На це вказують усі прикмети — земні й небесні. І ще 
одне. Тільки слухай уважно. Ти весь час мені дорікав, та й зараз дорі-
каєш за це моє англійське вбрання. Прикро слухати, навіть не уявляєш 
собі, як прикро, бо для мене, старий, теж немає кращого мундиру, ніж 
наш, польський, ніж люба серцю конфедератка... та що там... А ти кажеш 
— маскарад, маскарад. Так, справді маскарад, але він не для тебе, а для 
тих наших шляхтичів, які нас підтримують словом і ділом. Не зрозу-
мів? Адже люди всі надії покладають на Захід! Для декого, старий, ці 
англійські лахи, що на мені, чи американська сигарета подеколи озна-
чають більше, ніж бойова операція. Чи знаєш ти, що то для них бачити 
Рейтара в західній, англійській формі? Добрав? То чого ж удаєш із 
себе нетямущого і до мене чіпляєшся? Інколи потрібен і маскарад. 
Ну, а коли вже між нами, суворо між нами, то це не такий то й ма-
скарад. Буду з тобою відвертий: маю з Заходом зв’язок. Нещодавно 
одержав радіостанцію, трохи доларів, інструкції, місяців за два при-
буде від них кур’єр. Не ображайся, старий, що я раніше тобі про це 
не казав. По-перше, не було нагоди, ну, а по-друге, контакт було на-
лагоджено особисто зі мною й не дозволено будь-кого про це інфор-
мувати. Звісно, про тебе теж знають, може, згодом і з тобою встанов-
лять зв’язок, але то вже не моя справа, тож, даруй, більше поки що 
нічого не можу тобі повідомити. В усякому разі, вони також рекомен-
дують нам охоплювати якнайширшу територію. Як бачиш, ці ідеї не 
самому тільки мені спали на думку. Це, власне, й усе, з чим я приїхав 
і що мав з тобою обговорити. Даруй, може, чимось тебе й образив, 
може, щось вийшло не дуже дипломатично, зате відверто, по-солдат-
ському. Особисто я глибоко ціную в тобі хороброго, вправного солдата. 
Пам’ятаю тебе ще заступником Шумливого. Пам’ятаю й те, ким ти був 
для Лупашка, знаю, скільки зробив, і все ж сьогодні справи склада-
ються так, як сам бачиш, і ми обидва повинні, як і личить старим 
друзям, зробити все залежне від нас.

Натомлений довгим монологом, Рейтар опустився на стілець нав-
проти Молота. Той мовчав і, примруживши очі, щось напружено обмір-
ковував. Рейтар підчепив виделкою кружальце огірка й заходився 
жувати. Молот поволі розплющив очі, глянув на Рейтара навдивовижу 
тверезо і, не підводячись, потягся до пляшки.
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— В тебе все? — ніби для певності запитав він Рейтара. Той кив-
нув.— Тоді можемо й випити. Бо ти, мабуть, охляв від такої балака-
нини, а я не полюбляю розмовляти на суху: крізь змочену горлянку 
легше слово пройде, жодне не застряне. Вип’ємо, Рейтар. Твоє!

— Твоє!
Дзенькнуло скло, випили.
— Ну, а тепер ти послухай. Я запам’ятав, чого ти хочеш од мене, 

та як щось обмину — нагадай. Кажеш, на одному возі їдемо. Так, це 
правда, свята правда. Я б навіть додав, що одну запряжку тягнемо, 
й сам диявол нами править, а заїдемо просто до пекла...

— Це ми ще побачимо.
— Не перебивай. У нас таки чимало шансів потрапити на той світ, 

і вони про це подбають, хоча б отой твій знайомий — Еляшевич.
— Закороткі в нього руки. Побачимо, хто кого швидше відправить 

на той світ. До речі, про Еляшевича: ти чув, як він закрутився, коли 
Похмурий ото з Годзялками в Корцях?.. Два дні гасали, та тільки вхе- 
кались, і все собаці під хвіст. А той новий командир опергрупп з Ля- 
ска? Шмаркач, зетемповець!, тільки-но з училища, досвіду ні на 
гріш...

— От бачиш! Нас із тобою так бояться, що жовторотого підпоруч- 
ника прислали й вірять, що він дасть собі раду й з тобою, й зі мною, 
й з іншими різними там розбійничками, що десь по лісах вештаються.

— Дай час. При першій-ліпшій нагоді я тому підпоручникові та-
кого бобу всиплю, що в нього підбори порепаються, як тікатиме.

— Будь ласка, не маю нічого проти... Кажеш, я роблю дурниці. 
Можливо. Але те, що останнім часом виробляєш ти сам, от хоч би  
тими Годзялками, теж ні мудрим, ні корисним не назвеш. За яким чор-
том ти «убеків» роз’ятрював? Ображайся чи не ображайся, любий мій, 
але це одне вже засвідчує, що рано тобі окремим загоном команду-
вати. Таке діло потребує більшого досвіду.

— Коли я сам один загоном керував і водив за собою по сто, а то 
й більше багнетів і шабель, то декотрим самостійне керівництво взага-
лі ще не снилося.

— Припустімо. Але було та й загуло. І даваймо, нарешті, як ти сам 
казав, дивитись правді у вічі. Сотень людей нема й не буде.

— Якби я тільки захотів! Варто мені пальцем ворухнути, як уся 
довколишня шляхта підніметься й стане під рушницю.

— В чоботі можеш собі пальцями ворушити. Схаменись, Рейтар.
— Ти краще про себе кажи.
— Чого ти перебиваєш? Я тобі не заважав, хоч з ваших вуст, 

ясновельможний пане шляхтичу, мені, хамові, не тільки мед під ніс 
капав. Шляхта, шляхта! Чим ви, до дідька, відрізняєтесь од звичайних 
селюків? Ні мовою, ні одягом, ні честю, ні розумом. Хіба тільки тим, 
що в багатьох шляхетських садибах бруд, смердота й убозтво більші, 
ніж у мужви. Скажи мені, нарешті, навіщо було ліквідовувати Год- 
зялка, ще й перед цією нашою зустріччю, та ще й разом з його бабою?

— Баба — то вибрик Похмурого. Він за це дістав. 1

1 Від ZMP (ZwigzeK Miodziezy Polskiej) — Спілка польської молоді.
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— Дістав... Тварюка той твій Похмурий, ось хто! Але я однаково 
не бачу сенсу в усій цій виставі. Ти не відповів на моє запитання.

— Це теж про дещо свідчить, коли не можеш добрати сенсу.
— Склероз?
— Я цього не говорив. Торік Годзялко хотів заманути Похмурого 

в пастку, солдатів привів, ти про це знаєш?
— Знаю.
— Мусив він за це заплатити?
— Ну, нехай. Але чому саме зараз? Тепер чорти будь-якої хвили-

ни можуть принести їх і сюди. Чи не цього ти домагався?
— Ні, в даний момент це мені ні до чого: господар привітний, го-

рілка міцна, закуска пристойна.
— Не блазнюй!
— А ти й досі нічого не второпав? Коли б ми не позабивали їм 

баки тими Годзялками, то чи довелося б нам сьогодні так спокійно 
розважатися. Ти можеш передбачити, коли тому триклятому Татари-
нові заманеться влаштувати чергову облаву? І чи ти певен, що дідько 
не приніс би його саме сюди? А так ми його спекались — бодай на 
якийсь час. Ти вже, певно, знаєш — цей новий підпоручник повів своє 
військо зовсім в інший бік, а тепер, спіймавши облизни, змушений вер-
татись до Ляска. Все йде як по нотах, старий!

— Щодо мене, то я не кликав би вовка з лісу.
— По-перше, то не вовк, а цуценя. По-друге, як кажуть, вовка 

боятися, так і в ліс не ходити, а л іс— наш дім, старий.
Цього разу склянки наповнив Рейтар. Вихиливши свою, Молот по-

вернувся до суті справи:
— Ти прагнеш самостійності, не довіряєш мені й хочеш позбутися 

мене...
— Справа не в цьому!
— Я просив не перебивати. Отже знай: я не заперечую. Якщо 

досі йшлося про нашу єдність, хай навіть формальну, то для загальної 
справи це було краще. Якась наступність, якась ідея. А ти хочеш усе 
це поламати, аби тільки вдовольнити свою амбіцію й не підлягати ха-
мові. Будь ласка. Я не заперечуватиму. І знаєш чому? Бо мені все це, 
мій любесенький, починає набридати. Не кидайся й не роби страшних 
мін, я не полохливий., дослухай краще до кінця, воно тобі ще може 
колись придатися. Ми часто кажемо — «наша справа», і це свята 
істина. Я задля Польщі дав би собі руку відтяти, а то й обидві. Та кому 
вона потрібна, ота Польща, що ми її з тобою вимріяли? Годзялкові 
напевно-таки ні, бо подався заявляти на тебе. А з таких Годзялків 
Польща складається на дев’яносто процентів, зрозумів, Рейтар? Якщо 
ні, то мусиш зрозуміти. Будь ласка, зараз підемо вниз, і я оголошу все, 
чого ти так прагнеш. Але затям: це тому, що ти маєш рацію чи я тебе 
злякався; просто роби собі, що хочеш, грайся, в що хочеш, а мене все 
це перестає розважати.

— Маячня, Молот, перепив ти.
— Я давно вже не відчував себе таким тверезим, ну, та дарма, 

ще нап’юся. А тепер, Рейтар, послухай-но далі. Ти не довіряєш мені, 
я добре бачу. Ти що рк, гадаєщ, я сліпий? Не бачу, як ти притяг за 
собою охорону? Даремно, міг би не тягти. Мене можеш не боятись: 
ні на твою владу, ні на твої багатства я ніколи не зазіхав, але власну 
гідність маю. Нам з тобою до кінця тягти одну чортову запряжку. Своїх
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людей я теж не кину. Отак і будемо з тобою розбійничати й гуляти, 
доки вдасться, і доки вдасться, комуняків до бога ласкавого відправ-
лятимемо, щоб їхні червоні душі на янголів переробляв. Але якщо по 
щирості, то все це мені вже остогидло! Кров і тільки кров за нами. 
Скільки, вже років ми не маємо з тобою ані хвилі спокою, ні вдень, ні 
вночі. Того, що ми встигли накоїти,, нам уже не подарують, а те, про 
що мріяли, ніколи не збудеться. Тішитися неМа чим, Рейтар. Найкраще 
було б. розпустити наших темних селян по хатах,, хай би в землі ко-
пирсались, а собі — кулю в лоб... Добре, Рейтар, зроблю так, як ти 
хочеш. Зникну з твоїх очей, подамся на північ. Може,, й справді в Авгу- 
стовській Пущі буде трохи спокійніше, отаборимося там і ще зиму чи 
дві перебудемо. Ні, ні! Маю тебе знову розчарувати. На жодну війну, 
принаймні я, не розраховую. А щодо твого Заходу... Коли тобі від того 
легше, то вір. Але я не вірю! Не вірю, хоч хай би тобі й справді при-
слали і радіостанцію, і ті інструкції, і оте всіляке ганчір’я, і ті пару 
сот доларів! Не будь наївним, Рейтар, не втішайся даремно, ніби вони 
там заради нас бодай пальцем поворухнуть. Ну, а якщо маєш трохи 
зайвих доларів і хочеш корешеві відвалити,, то чого ж, охоче візьму, 
ще й красно подякую, то тверда валюта. А решта — пусте] Тож усе, 
чого ти хотів од мене, матимеш без зайвого клопоту. І не ображайся 
на хама, пане шляхтичу, бо попри все я тебе люблю, негідника. Давай 
вип’ємо ще по одній, перш ніж зійдемо вниз і оголосимо їм оті радісні 
новини.

Слухаючи Молота, Рейтар то блід, то червонів, та зрештою заспо-
коївся й охоче налив у склянки. Випили і потисли один одному руки.

— Хай тобі тут щастить, Рейтар!
— Стомився ти, Молот. Може б, трохи менше пив? Не водися з 

жінками, шануй себе, старий.
Молот посміхнувся і, ніби наперекір гостеві, долив собі горілки 

й випив сам:
— Про мене не турбуйся, гірше, ніж є, не буде.
— Я тобі по щирості кажу...
— Добре, добре. Ходімо краще вниз.
У кімнаті тхнуло тютюновим димом, духом спітнілих, немитих тіл, 

кислим смородом перетравленої їжі й самогоном. Поки Молот і Рейтар 
були нагорі, бенкет набрав на силі. Стояв гамір, гості перекрикували 
одне одного, любострасно хихикали пощипувані дівки. Якийсь п’яний, 
мов чіп, паруб’яга лежав коло порога, притулившись кудлатою головою 
до стіни. Брати Добитки своїм звичаєм розважалися з підпилим беззу-
бим дідом, насадивши йому на лису голову макітру з тертим буряком. 
Рейтар не без задоволення відзначив, що й Кракус, і Здісек добре 
тримаються серед цього хмільного товариства й пильно стежать за всі-
ма. Молот постукав об карафку, проте ніхто навіть не. глянув у його 
бік. Тоді він з несподіваною спритністю вихопив маузер і двічі бабах-
нув у стелю. Вмить запала мовчанка. Постріл у цьому середовищі всі 
розуміли однозначно; Бандити враз потверезішали, автоматично хапа-
ючись за зброю.

— Просимо хвилину уваги, пан майор Молот хоче говорити,— ви-
гукнув Моряк.

Грізно зиркаючи навколо, Молот сховав маузер до кобури. В спов-
неній чекання, напруженій тиші почулася раптом п’яна гикавка: 
то беззубий дід з макітрою на голові, ш> щоках якого стікали струмки 
бурякового соку, гикав голосно й ритмічно. Котрась дівчина пирснула
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зо сміху. Інцидент залагодив один з Добитків, стукнувши руків’ям пі-
столета по макітрі: враз утихомирений дід ізсунувся з лави під стіл. 
Молот говорив коротко й твердо, ніби дрова рубав.

— Хочу оголосити, що, відповідно до інструкцій вищого керівни-
цтва в нашій країні й на Заході, а також беручи до уваги те, що наші 
сили невпинно зростають, ми з паном капітаном Рейтаром вирішили 
створити окрему підляську бригаду, яка надалі діятиме незалежно від 
нашої 6-ї. Я хотів би також довести до вашого відома, що на чолі 
підляської бригади стоятиме мій щирий друг і дотеперішній заступник 
пан капітан Рейтар, якому я бажаю всіляких успіхів! За його здоров’я! 
За успішні дії окремої підляської бригади! На погибель комунії й 
усім ворогам найяснішої Речі Посполитої!

— Ура!
— Хай живуть наші командири!
— Сто літ!
Серед загального галасу Молот і Рейтар міцно обнялись. Знову 

запанував настрій загальних веселощів, почалося пияцтво до знемоги. 
Після двох майже водночас випорожнених склянок досі бліде обличчя 
Молота почервоніло, голос зробився невиразним і хрипким. Рейтар, хоч 
і пив обачливо, через певний час відчув, що й він уже добре набрався.

Десь узялася стара гармонь, столи порозсували, й перші пари ру-
шили в танок. Пеля пригорнула Молота, який проти неї здавався 
наче гном проти слонихи. Рейтар вибрав старшу хазяйську дочку. Чоло-
віків виявилося значно більше, ніж жінок, тож бандити, під жарти 
й штурханину, танцювали один з одним. У партнерки Рейтара було 
пружне тіло, білі зуби, знадливі очі. Коли полинули звуки «Золотистих 
хризантем», вона зайнялась і обняла Рейтара за плечі. Проте він не 
піддався спокусі й передав дівчину Морякові. Проходячи повз Кракуса, 
мовчки кивнув. Кракус побіг вивести коней зі стайні й підтягти попру-
ги. Рейтар пробрався до Молота, який у розстебненому мундирі куняв 
над склянкою недопитого самогону.

• — Мені вже час.
— Але спочатку випий, випий на коня! Чарка тебе з сідла не зва-

лить! Пане шляхтичу, пане кавалеристе, ти повинен зі мною випити 
на коня!

Наливаючи в склянку, Молот хлюпав самогоном на стіл. Рейтар 
удав, що п’є, потім рушив до виходу. Молот затявся, що піде його про-
воджати. Разом з Молотом вийшли й Пеля, і всюдисущий Моряк, і не-
розлучні брати Добитки, які з-поміж усіх членів Молотової банди най-
менш упились..

Уже розвиднялося. Проминула коротка червнева ніч. Ранок був 
свіжий і росяний. Коні, виведені за хвіртку, на стежку поміж жита, 
нетерпляче форкали, пориваючись у дорогу. Побіля них стояли Здісек 
і ще котрийсь із Молотових людей, що вартували під час нічного бен-
кету* Молот з п’яною настирливістю намовляв Рейтара не поспішати:

— Хтозна, чи побачимося ще коли. Ходімо, Рейтар, вип’ємо. Куди 
ти квапишся?

— Облиш, Молот, надворі день, а в мене ще добрий шмат до-
роги.

— То й що з того, що день? Кругом спокійно, ти ж сам мені про 
не говорив. Не огинайся, Рейтар! — Молот звернувся до одного з ніч-
них вартових:'— Ну як там, Праник, що чути? Скрізь спокійно?
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— Спокійно, пане командир. Тільки міліцій вештається.
— От бачиш! Нічого страшного, а все ж зараз краще виспатись, 

ніж стріляти, — підхопив Рейтар, якому потрібен був привід, щоб на-
решті поїхати.

Молот несподівано скипів:
— Яка міліція?!
— В Олендах троє якихось на хрестинах були.
— Чому мені ніхто не доповів? Га?
— Не знаю, пане командир, я...
Молот з розмаху так затопив вартовому парабелумом в обличчя, 

що той, закривавлений, звалився йому під ноги і, не чекаючи на нові 
удари, швидко відповз убік. Молот ніби протверезився; вжалений у сво-
їх вождівських амбіціях, та ще при суперникові, він аж затремтів од 
люті:

— Добитки!
Брати не дуже охоче й не дуже вправно виструнчилися.
— Слухаємо, пане командир! — озвався за всіх найстарший і най-

більш урівноважений Маркос.
— Ану, мерщій полями до Оленд! Щоб за годину приставили мені 

тих «бляхарів»! Сьогодні порозважаємось. Виконуйте! Бігом!
— Оце зараз, пане командир? Серед білого дня? — не втримався 

Римша, наймолодший і найзапальніший з-поміж братів.
— Що, встиг уже страху набратися? Наказу не чув, шмаркачу?!
— Тільки не шмаркач, не...
Римша не докінчив. Скошений пострілом Молота, він упав і двічі 

перекинувся від нестерпного болю. Відтак усе відбувалося блискавич-
но. Майже одночасно з пострілом Молота пролунала коротка автоматна 
черга середнього брата, Рейтана. Смертельно поранений Молот змах-
нув руками, випустив парабелум і впав долілиць у траву. Пеля, завере-
щавши, накрила його своїм тілом.

— Усім кинути зброю! Руки вгору й ані руш! Стрілятиму без по-
передження!— Маркос хижо повів автоматом. Поруч у тій самій позі 
застиг Рейтан. І навіть поцілений у живіт Римша, що лежав на землі, 
стогнучи від болю, клацнув затвором автомата. Всі приголомшено по- 
заклякали. Рейтар перший відстебнув ремінь із пістолетом і впустив на 
землю. Його приклад наслідували інші. Поки Маркос тримав усіх під 
прицілом, Рейтан привів коней. На одного посадовив тяжко поране-
ного Римшу, на другого сів сам, тоді наставив автомат на Рейтара і 
тих, що були коло нього, аби дати змогу Маркосові скочити в сідло. 
Незабаром Рейтан і Римша зникли в гущавині лісу. Лише по тому 
Маркос довгою чергою з автомата змусив усіх лягти на землю, а сам, 
ужаливши острогами жеребця, рушив з місця галопом. Кулі просви- 
стіли над його головою аж тоді, коли він уже дістався лісу. З

З

Періщив дощ. По-літньому рясний і щедрий, він огорнув світ сі-
рою завісою, клекотав у калюжах, які розливалися чимдалі ширше, 
підминав високі трави і достигаючі хліба, вирував брудними потоками 
в придорожніх канавах, перетворював розлогі луки на суцільне грузьке 
болото.
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Позагортавшись у плащі з каптурами, солдати підпоручника Боров- 
іця сірими ляльками щулилися на слизьких лавах автомашин. Обері-
гаюча зброю та боєзапаси від дощу й на всі заставки кленучи негоду, 
,вони знову неслися в напрямку до Нурця. Декотрі були настільки ви-
снажені недосипанням, що, не звертаючи уваги на потоки води, нама-
галися дрімати. Інші, ніби наперекір стихії, підставляли зарослі облич-
чя під струмені дощу, аби не заснути. Машини знову прямували туди, 
.звідки на світанку повернулися до гарнізону. Ранок сьогодні був соняч-
ний і ясний, ніщо не вістувало цієї наглої зливи. Так само, як і нової 
^бойової тривоги. Ледве після дводобової операції вони повернулись до 
Ляска, ледве оглянули й почистили зброю, котрій, за солдатським зви-
чаєм, завжди належала першість, ледве встигли поповнити запас пат-
ронів і гранат, ледве-ледве, марячи таким жаданим сном, здолали 

сьорбнути по кілька ложок гарячого густого супу з крупою, як...
— Бойова тривога! Тривога!
— Швидше, швидше!
— Бігцем, бігцем! Ви що, бігати порозучувались?!
Хлопці мерщій хапали ППШ, гвинтівки, сумки з дисками й іншу 

.амуніцію. Та не добігли ще й до автомашин, як ринула ота несподіва-
на злива.

— Намети! Намети беріть! — Сержант Покшива підказував пере-
втомленим, роздратованим солдатам, що їм треба робити, ніби вони 
самі того не знали. Старий сержант ніколи нічого не забував, і за це 
хлопці мали йому потім дякувати. А лило вже так, що за десять кроків 
нічого не було видно.

— Хай йому чорт! Тільки цього нам бракувало!
— Якщо знову до лісу, то каюк!
— А що скоїлося, не знаєш?
— Не хвилюйся, скоро дізнаєшся. Мабуть, змову якийсь Рейтар, 

Дикий Кіт або ще якесь опудало.
— Копець!
— Що?
— А диски? Диски де, розтелепо?
— О, господи!
— Ех ти, піднощик патронів!
— Громадянине капрал, я, миттю!
т- Шквар* і мерщій!
— Либонь про казанок не забув, ще біжучи кашею напихався.
— Може, й добавки сподівався!
Розлігся регіт.
— А я ниньки до Марисі хтів забігти, погомоніти про те, про се...
— Погляньте-но, який балакун знайшовся: «я хтів», «я хтів». По-

сунься трохи, ти, «хтів», а то розвалився, мов граф.
Підпоручшік Боровець вискочив з будрнку останнім, ховаючи план-

шет і натягаючи на голову каптур довгого офіцерського плаща. Він 
.з розгону вихопився на високу приступку «студебекера» й у поспіху так 
молоснувсь об дверцята, що йому аж зірниці висвітили. Затамувавши 
в собі лайку, підпоручник*хряпнув дверцятами й наказав їхати під 
.повітовий відділ держбезпеки. Колона рушила слідом. Хлопці з 
останньої машини вже на ходу втягли обвішаного торбами дисків, за-
капаного малого Копця. Втягли, переважили через борт і вліпили по 
належному місці кілька важких лящів,— хай знає надалі, що служ-
ба — не мед.
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— Теж мені цяця, рекордсмен з бігу знайшовся!
Вмощуючись між товаришів і важко відсапуючись, Копець незло-

биво посміхався з-під каптура:
— А все-таки встиг!
— Фредецький, ти його краще до себе мотузкою' прив’яжи, бо як 

під час бою згадає про кашу — чим заряджатимеш кулемет?
— Дам я йому каші й до каші!
Перед будинком повітового відділу державної безпеки до них при-

єдналася ще одна вантажна машина й газик Еляшевича. Підпоручник 
Боровець пересів у його кабіну, й колона взяла курс на Бранськ. Сол-
дати споважніли. Фредецький пересунувся з ручним кулеметом напе-
ред, за ним його другий номер, рядовий Копець, юнак з варшавської 
Таргувки. Коли газик Еляшевича звернув на путівець, що вів до села 
Любешче, всі, хто знав ці місця, збагнули, що цього разу Рудзького 
лісу не обминуть.

А ліс, та ще в отаку зливу, нічого доброго не віщував. У перед-
чутті невідворотної сутички солдати міцніше притискали до себе зброю. 
Багато хто, так само, зрештою, як і їхній командир підпоручник Боро-
вець, мав зійтися з ворогом уперше. А смерть, якої свідомо завдає 
людина людині, вони досі бачили тільки в кіно. Не один з них здри-
гавсь і відвертався, коли голова курки відскакувала на пеньку,— курки,, 
потрібної мамі на недільний бульйон з макаронами. Багато хто...

Дорога ставала дедалі важча. За кілька кілометрів попереду крізь 
завісу дощу замріли обриси зелено-сірого масиву Рудзького лісу.

їдучи в газику, Еляшевич і підпоручник Боровець обговорювали 
різні варіанти операції: раніше на це просто не було часу. Еляшевич 
давно вже навчився цінувати в подібних ситуаціях кожну хвилину, 
кожну мить. Отож, довідавшись про підозрілу стрілянину у висілку 
Чаплє Блото побіля Рудзького лісу, він негайно підняв по тривозі опе-
ративну групу, розпорядився сповістити повітовий комітет ППР і воє-
водське управління держбезпеки. З вимоклим до нитки, блідим від уто-
ми й роздратування підпоручником Боровцем він привітався коротко 
й сухо. В роботі Еляшевич сентиментів не визнавав. Коли б він здога-
дався, про що думав у ту хвилину Боровець, то, може, й додав би кілька 
слів. Бездоганно випрасувана, сніжно-біла сорочка, яку Еляшевич одяг 
щойно перед цим, дратувала наїжаченого й невиспаного Боровця: цей 
чоловік принаймні як слід виспавсь, а він, Боровець, навіть поголитися 
не встиг. Підпоручник помацав підборіддя; він багато уваги приділяв 
своєму світлому юнацькому поростові, що лише недавно почав висі-
ватись. Еляшевич сидів, поринувши в свої думки, але завваживши ми-
мовільний порух Боровця, значущо кахикнув і посміхнувся. Заскочений 
на гарячому, підпоручник спочатку зашарівсь, а потім і собі всміх 
нувся.

— Ви чим голитесь, підпоручнику?
— Лезами. Страшенно деруть.
— Краще бритвою. Як колись до мене завітаєте, подарую вам чу-

дову бритву; в мене їх ціла колекція, ще трофейні, марки «Золінген».
— Не знаю, чи дам собі з нею раду. Хоча батько теж тільки брит-

вою голився.
— Навчитесь і ви.
Вода суцільним потоком струменіла по вітровому склі газика, й 

«двірники» ледве встигали її відгортати. За такої кепської видимості 
водій мусив їхати обережніше, а отже, й повільніше.
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— То куди ми, власне, прямуємо, шефе? Після вашого дзвінка я 
підняв усіх по тривозі — навіть батальйонному не встиг зателефону-
вати. Перепаде мені тепер на горіхи.

— Ну, цьому ще можна зарадити. Зв’яжетеся по рації. А дорога 
наша, мій голубе, лежить ось сюди.

Еляшевич дістав карту, яка була на згинах така обтріпана й по-
дерта, що розпадалася на окремі частини.

— Чапле Блото,— вголос прочитав Боровець і страшенно здиву-
вався:— Та воно ж майже там, звідки ми щойно повернулися!

— Так, голубе мій. Але в нашій роботі інколи доводиться й по п’ять 
разів поспіль на те саме місце вертати.

— Це поблизу того горезвісного Рудзького лісу?
— Авжеж. У його околицях нам найчастіше випадає крутитися.

І нічого дивного: для розбою ліс — найбільш підходяще місце.
— А що сталось у тих Чаплях? Це велике село?
— Я й сам небагато знаю. Одержав лише загальну інформацію. 

Міліцейський патруль чув уранці запеклу стрілянину в тій стороні. 
Оскільки наших там нікого нема, треба перевірити. Це, власне, й не 
село, точніше — виселок попід лісом, зв’язаний з бандитами.

— Отже, їдемо, можна сказати, навмання?
— І в переносному, і в прямому розумінні... Без ризику тут, мій 

голубе, не обійдешся.
Боровець, якому не йшла з пам’яті попередня безцільна дводобова 

облава, не схвалював заповзятості Еляшевича. Стрілянина! Біс його 
знає, а може, то дітлахи біля вогню розважалися, може, браконьєри 
стріляли, а може, міліціонерам взагалі щось приверзлось? Через кіль-
ка пострілів гнати знесилених украй людей за стільки кілометрів, та 
ще в таку зливу...

— А де ті міліціонери? Хай би хоч точніше розпрвіли...
— Вони чекатимуть на нас біля села Оленди. Треба пильнувати, 

бо вже під’їздимо.
— Пильнуємо, пильнуємо, товаришу начальник*— озвався шофер. 

То був літній уже чоловік, одягнений в цивільне, з нерозлучною цигар-
кою в зубах.

Боровець знову звернувся до Еляшевича:
— А у вас, шефе, в Чаплях свої люди є?
Еляшевич ледь помітно всміхнувся.
— Щб я вам скажу, голубе... Світ не без добрих людей. Чапле 

Блото давно злигалося з бандитами, але й там не бракує таких, котрим 
банди вже в печінки в’їлися.

— То як, оточимо виселок, пройдемося по хатах, а там поба-
чимо?

— Авжеж. У мене тільки буде до вас два прохання, товаришу 
підпоручник. По-перше, відібрати найдосвідченіших хлопців, бо у вас 
є й чимало зовсім зелених і молодих.

— Так. А по-друге?
— Накажіть, хай у виселок пропускають усіх, але звідти щоб і ми-

ша не прослизнула.
Газик різко загальмував.
— Мабуть, вони, шефе. Нічого не видно, мало не наскочив! — ска-

зав шофер, прочиняючи дверцята. Під шум дощу досередини газика 
всунулась голова міліціонера. Боровець неабияк здивувався, впізнав-
ши начальника відділення в Цєшанці сержанта Ставинського.
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Не менш заскочений був і Еляшевич:
— Ставинський? А ви чого тут? Це ж не ваша дільниця.
— Так, товаришу начальник, я випадково заблукав у ці краї.
— То ви телефонували до комендатури?
— Так точно. Я вже почав був хвилюватися: раптом ви взагалі не 

приїдете?
— Ви ж бачите, як ллє. Залазьте до машини й розповідайте, шко-

да кожної хвилини.
— Звісно. А зранку начебто зайшлося на погідний день...
Ось що розповів сержант Ставинський. Учора надвечір він з іще 

двома міліціонерами вибрався велосипедами об’їхати деякі села побли-
зу Оленд, які належали до цєшанської міліцейської дільниці. Нічого 
підозрілого не зауважили, скрізь панував порядок, тож вирішили завер-
нути до сержантового шуряка, Баранського, що живе на відлюдному 
хуторі по той бік Оленд. Ніде правди діти, випили там самогону, бо й 
нагода була неабияка: дитина в Баранських народилася. Цілу ніч про-
балакали — не хотілося поночі пробиратися бездоріжжям, а тільки-но 
почало розвиднюватись, вирушили у зворотну путь. їхали поволі, польо-
вими стежками, навпрошки до Цєшанця. Позаду й праворуч лишались 
розгалуження Рудзького лісу, а з лівої руки крізь ранкову імлу видні-
ли вдалині хати висілка Чапле Блото. Довкола панувала тиша, тільки 
жайворони без упину передзвонювали над головами. Раптом з боку 
висілка пролунав постріл, а зразу ж після нього — коротка автоматна 
черга. Ставинський і його товариші позіскакували з велосипедів і за-
чаїлися в житах. На якусь мить навіть жайворонки змовкли. Але по-
стрілів більше не було. Може, вчулося?

— Отож зачекали ми ще трохи, дослухаючись, та коли знову жай-
вір у нас над головами завис, я подумав: «Треба їхати, бо все це, ма-
буть, нам таки приверзлось». «Поїхали»,— кажу хлопцям. А тут як уда-
рить у висілку довжелезна черга! Після неї знову тиша, а потім як 
зачали стріляти, то хвилин з п’ять, либонь, шкварили.

— З чого стріляли?
— З усього. І черги було чути, й поодинокі постріли.
— Ну, й що далі?
— О, далі таке було!.. Отож я кажу хлопцям: «Спокійно, треба ді-

статись до Оленд, а звідти побачимо, що там діється». Стрілянина 
вщухла враз, як і почалася. Підкочуємо до Оленд, а тут з лісу виска-
кує галопом якийсь вояк на вороному спіненому коні. Ми й розгляну-
тись не встигли, як він пронісся за якихось п’ятдесят метрів од нас, а 
потім як осадить коня, як стьобне по нас із автомата! Ми на землю! 
Та поки приготувалися, поки почали стріляти, той вершник зник у ча- 
щобі — тільки його й бачили.

— Хто б це міг бути?
— І гадки не маю.
— Ну, а що далі?
— Далі вже небагато. З Оленд ми про все повідомили коменда-

туру, а звідти нам передали, щоб чекали, доки хтось з відділу приїде. 
Ну, а потім уперіщив цей клятий дощ, усі сліди порозмивало... Але 
ніби вже перестає?..

І справді, дощ уже не лив, а тільки крапав. Було вирішено розді-
литися: дві машини рушать путівцями, щоб обійти Чаплє Блото з боку
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Лемпиць і Радзішева, а дві виконають той самий маневр зі сходу, по-
під Шмурлами й Спешином. Людей було обмаль, кільце оточення дове-
лось максимально звузити. П’ята машина з працівниками держбезпеки 
й відділенням капрала Канюка та газик мали в’їхати просто до висілка. 
Еляшевич нагадав:

— Будь-що намагайтеся брати їх живцем. Нам дуже потрібна 
докладна інформація.

За сигнал початку операції мали правити три ракети. Востаннє 
звіривши годинники, рушили. Сержант Покшива очолив групу, яка пря-
мувала в бік Лемпиць, командиром другої підпоручник призначив кап-
рала Боленя.

Дощ майже вщух. Парували жита й гаї. Польові дороги перетвори-
лися на суцільне болото. От і перші хати. Виселок ніби вимер. Була 
шоста година ранку, коли підпоручник Боровець, глянувши на цифер-
блат, вистрелив одну за одною три червоні ракети.

Працівники повітового відділу держбезпеки разом з ударною гру-
пою капрала Канюка вступили у виселок. Радист налагодив зв’язок 
із штабом батальйону. Водії, що лишилися з машинами за висілком, 
мали охороняти й радіостанцію. Тут були також Еляшевич і Боровець.

Перше обережне стукання у вікна, злий гавкіт дворового пса.
— Відчиняйте! Військо польське!
Важка задуха непровітреної з ночі хати. Заспаний, неголений чо-

ловік нервовим рухом підсмикує кальсони. На ліжку перелякана жінка 
затуляється периною. В колисці смачно посопує немовля.

— Чи є хто чужий?
— Нікого, панове.
— Де вхід до погреба?
Чоловік показує ляду коло печі.
— Підніміть. Лізьте першим!
Чоловік мовчки виконує наказ. Слідом за ним з готовим до по-

стрілу пістолетом зіскакує солдат. Світить ліхтариком по кутках: решт-
ки пророслої білими пагонами картоплі, діжка з-під капусти, старе 
залізяччя. Нема нікого. Ті, що чекають нагорі, з полегшенням зітха-
ють. Зазирають на піч, потім світло ліхтарика нишпорить у печі, у 
скрині, під ліжком.

— Встаньте, господине.
Жінка покірливо, тамуючи почуття сорому, відхиляє перину, опу-

скає на долівку босі ноги, рвучко хапає зі стільця спідницю, поспішаю-
чи прикрити нею важкі, білі стегна.

— У вас не було нікого стороннього?
— Не було, панове. Справді, не було.
Розбуджена дитина починає плакати. Жінка вклякає над коли-

скою і, вже не бентежачись присутністю чужих, укладає дитині в рота 
брунатний сосок повної молоком груді. Солдати одвертаються до чо-
ловіка:

— А хто тут стріляв? Ви теж не знаєте?
— Не знаємо, панове, не чули, ми спали. А де стріляли?
Солдати не відповідають. Натомість наказують чоловікові швидко

вдягатися й показати обійстя. Оглядають хлів, комірчину, горище — все. 
Ні, нікого немає.

І так хата за хатою. І майже скрізь однакові відповіді:
— Не бачили, не чули, спали.
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Солдати ходять від обійстя До обійстя, чимдалі більше обвішані 
сміттям, половою, павутинням... Дається взнаки кількаденна втома: 
підводять нерви, розмови стають різкішими, дратують навіть собаки, 
що люто шарпаються на ланцюгах. Капрал Канюк з трьома солдата-
ми, сержантом Ставинським і референтом Грабиком підходять до 
великого будинку Ляцького. Фредецький з ручним кулеметом влашто-
вується з боку лісу, його другий номер, Копець, має контролювати 
подвір’я з-за рогу, тримаючи кулеметника в полі зору. Інші сходять 
на ганок. Ставинський енергійно стукає в двері. Ніхто не озивається, 
хоч добре чути, як там, усередині, метушаться. Грабик не витримує, 
хапається за клямку, торгає дверима:

— Відчиніть! Військо польське!
За дверима стихло. Хтось підходить, клацає защіпкою, відчиняє. 

На порозі з ’являється літня жінка.
— Де хазяїн?
— Лежить, слабує трохи.
— Сторонні в хаті є?
— Ні, пане, тут самі свої.
Відштовхують жінку і входять до просторих сіней. Тут Канюк зали-

шає солдата, аби пильнував вихід, погріб і сходи, що ведуть на дру-
гий поверх. Заходять до кімнати, тієї самої, де ще кілька годин тому 
Молот так бучно справляв свої іменини. Смердить самогонним пере-
гаром, застоялим тютюновим димом. Віконниці зачинені, й майже нічого 
не видно. Наказують відчинити. Тепер усі бачать: нещодавно тут від-
бувався бенкет. Сліди надто свіжі, цього не приховаєш.

— Весілля якесь було, чи що?
— Так собі, вечорниці невеличкі зробили. Сусіди зібралися, ви-

пили.
В кімнаті поряд почулося перешіптування. Канюк з автоматом 

-напоготові безгучно натиснув на клямку, пхнув двері ногою, а сам від-
скочив під стіну:

— Виходьте звідти всі! Негайно!
Господиня намагалася втрутитись:
— Там тільки мої дочки.
Канюк вскочив усередину. ,В дальньому, кутку,заворушились люди: 

кілька дівчат і троє літніх чоловіків. Чоловіки з переляку трохи про- 
тверезішали, але видно було й так, що вони ще п’яні. Всі в святковому 
вбранні, щоправда, пом’ятому і брудному після нічної гулянки. Канюк 
кивнув стволом автомата на двері:

— Марш! Усім вийти в світлицю!
Всі поспіхом виконали його наказ, проштовхуючись у вузькі две-

рі. Канюк тренованим оком оглянув кімнатку, відкинув ковдру з ліж-
ка, підняв матрац, зиркнув на шафу, заглянув за образ якогось похму-
рого святого і... витяг звідти багато інкрустований браунінг. Вибіг у 
світлицю, де Грабик допитував затриманих:

— А це чиє?
Грабик звернувся до чоловіка, який стояв найближче:
— Чиє це?
В того очі полізли на лоба; він озвався хрипким жалісним го-

лоском: ь
— Я не знаю, пане, не знаю, я тут тільки гість.
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— А де господар?
Усі мовчали, навіть господиня, яка щойно так запопадливо запев-

няла, що господар нездужає й лежить у ліжку.
— Я вас по-польськи питаю! — крикнув Грабик.
За перевернутим столом у кутку хтось раптом ворухнувся, почувсь 

виразний голосний стогін. Солдати відсунули стіл, і перед очима всіх 
присутніх постав п’яний беззубий дід Пилицький, той самий, що його 
Добитки вимастили були тертим буряком. Геть посмугований черво-
ними патьоками, з недопитою пляшкою самогону в руці, дідок, який 
то зводився рачки, то знову падав, був такий смішний, що всі, незва-
жаючи на зовсім некомедійну ситуацію, вибухнули реготом. Навіть Гра-
бик не витримав, але перший опам’ятався й крикнув до чоловіків:

— Чого іржете, як коні? Підняти його!
Сміх ніби ножем утяли. Двоє підхопили діда й посадовили на 

лаву під стіною. Ощасливлений старигань белькотів щось незрозуміле, 
аж раптом стрепенувся й заверещав:

— Хай живе пан командир Молот! Віват!
При цьому він надто рвучко змахнув рукою й знову поваливсь на 

підлогу. Грабик кинувся до нього, намагаючись підвести; він ще спо-
дівався витягти з дідка бодай кілька осмислених речень. Проте той 
не виправдав і цих надій; з рота в нього текла слина, його бурмотіння 
неможливо було розібрати. Вмостившись на долівці, він знову заснув 
непробудним сном. Грабик не здавався.

— Ви чули, що сказав цей дід?
— Пане, ми нічого не знаємо, ми тут тільки гості.
— Хто тут стріляв?
Грабик мав на увазі стрілянину за висілком, тим часом майже всі 

домочадці та їхні гості несподівано звели очі на стелю, де лишилися 
дві дірки від куль.

— Хто тут стріляв?
В одного з чоловіків не витримали нерви. Він упав перед Граби- 

ком навколішки:
— Ми не винні, пане! То він стріляв, він, пане.
— Хто він?
— Молот.
Ставинському, Канюкові й Грабикові аж дух перехопило.
— Де він?
— Ми не знаємо, пане. Він пішов проводжати Рейтара, й там, 

під лісом, була якась стрілянина. Мабуть, його забили. Ми нічого 
не знаємо, пане, ми тут під примусом, хай би я зими не діждав, хай 
би я власної дитини не побачив!

— Заспокойтеся!.. Хто кого забив?
— Та ніби Молота забили...
— А Рейтар де?
— Після того я його більше не бачив, пане.
З розповідей затриманих поступово вималювалася вся картина 

вранішніх подій. Після стрілянини під лісом до садиби Ляцького при-
бігло кілька Молотових людей і наказали господареві чимшвидше за-
прягати бричку. Всі посідали в неї і ще до зливи погнали в бік Рудзько- 
го лісу. Ляцький також поїхав і досі не вертався. Ситуація ставала 
щодалі більш інтригуючою. Канюк, стиха порозумівшись з Грабиком, 
покликав через вікно Копця й відправив його сповістити новини Еляше-
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вичу й Боровцю. В домі зробили детальний обшук, який, проте, майже 
нічого не дав, знайшли лише кілька патронів і забуту кимось із бан-
дитів ручну гранату.

Тим часом малий Копець, якого послали з рапортом, зіскочив з ган-
ку і, пробігаючи повз Фредецького, крикнув йому, що зараз повернеть-
ся. Він біг подвір’ям навпростець — між мурованим хлівом і стайнею. 
Дощ зовсім перестав, лише калюжі хлюпали під ногами. Копець, хоч 
і дуже поспішав, нараз помітив, що від хліва до стайні ведуть свіжі 
сліди. Він був досвідчений солдат, цієї осені мав уже демобілізовува- 
тись і не одну пару підборів стоптав у гонитві за бандитами. Отож 
уповільнив крок і, тримаючи гвинтівку напоготові, пішов слідом, який 
вів поза стайнею й губився на мокрій, свіжовитолоченій коровами ле-
ваді. Солдат насторожено роззирався. Левада була невелика, огоро-
джена сосновими жердинами; на таких левадах господарі зазвичай 
випасають худобу, коли її нема кому доглядати. По той бік загороди 
відразу починались розлогі житні лани. Впертий Копець іще раз при-
дививсь уважно до найближчого сліду: поза всяким сумнівом свіжі-
сінький, хоча жоден з його товаришів тут не топтався, та й починаєть-
ся від хліва. Либонь хтось із бандитів? П’ять ситих червоних корів пас-
лися, не звертаючи на Копця уваги. Корови не газелі, їх так просто 
з рівноваги не виведеш. А що вони застують, то це факт. Копець побіг 
до них, проминув першу, яка, змахнувши хвостом, втекла від нього нав- 
вибрички, і раптом побачив озброєного чоловіка, котрий вихопився 
з рівчака й, петляючи, дременув до огорожі. Крикнувши «Стій!», Копець 
щодуху кинувся навздогін. Дуже заважали сумки з дисками, що били 
його по боках. Чоловік навіть не озирнувся — з розгону стрибнув через 
жердину, та невдало: зачепився, впав і випустив з рук автомата. Ма-
лий Копець умить скористався з цього: одкинувши ногою автомат, він 
приставив гвинтівку дулом до спини розпластаного на траві бандита 
й лагідним тоном проказав: «Спробуй-но тільки поворухнутись!» Потім 
уклав два пальці в рота й пронизливо, мов голуб’ятник, засвистів. На 
знайомий віддавна сигнал із-за хліва вибіг кулеметник Фредецький...

Група підпоручника Боровця перевірила всі будинки. Вже маючи 
загальне уявлення про те, що відбувалося тут уночі, солдати й праців-
ники держбезпеки дістали наказ затримувати всіх підпилих чоловіків. 
Невдовзі найбільша світлиця в домі Ляцького виповнилася майже 
так само, як і минулої ночі. Затриманий Копцем бандит на кличку По-
лотно, хоч і розв’язав язик, повідомив небагато: де народився й звідки 
прийшов учора в групі Світанка, перелічив тих членів банди, котрих 
знав на ім’я, проте не міг сказати, що сталося з Молотом, а тим біль-
ше— з Рейтаром. Тож остаточної впевненості в тому, що Молот і справ-
ді-таки вбитий, не було. Полотно свою необізнаність з подіями поясню-
вав тим, що, упившись під час нічної гулянки, заснув у хліві й прочу-
мавсь лише тоді, коли крізь шпарину вгледів у дворі солдата. Це і все, 
що вдалося видобути з перепитого мародера.

Що ж далі? Виселок перевірено, до нього й з нього ніхто не вхо-
див і не виходив. Господаря з кіньми і досі не було, хоч саме Ляцький 
міг би багато чого повідомити. Бандитське щастя: рясний дощ позми-
вав усі сліди. Боровець відзвітував по радіо командирові батальйону. 
Еляшевич теж порозумівся зі своїм начальством. Накази обом були 
однакові: чекати на повернення господаря «малини», витрусити з нього 
все можливе й хай веде туди, звідки приїхав. Тим часом інші підроз-
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діли батальйону, працівники міліції й органів безпеки заблокують до-
роги з Рудзького лісу. Затриманих відправити до Л яска— там на них 
чекатимуть слідчі воєводського управління держбезпеки й офіцер гар-
нізонної прокуратури з Бєлостока. Отож від солдата до солдата, що 
чатували довкола висілка, перебігло тільки три слова, переданих через 
зв’язкових: «Лишатися на місцях!»

Уже далеко пополудні один із солдатів першого відділення, яке 
зачаїлося попід самим лісом, помітив серед молодого дубняка бричку, 
запряжену парою гнідих. Саме таких коней солдати й виглядали. Хло-
пець негайно передав по цепу, щоб прийшов капрал. Болень з двома 
солдатами тихцем підкрався до запрягу. Просторий, багатомісний 
«екіпаж» стояв, зачепившись віссю задніх коліс за молоде дерево. А де ж 
візник? Наказавши в разі потреби прикрити його вогнем, Болень піді-
брався до брички й зазирнув усередину. Скрутившись калачиком, там 
спав сном праведника літній вусатий чоловік, від котрого різко тхнуло 
самогоном. Підкликавши одного з солдатів, капрал послав його до 
командирів. Сам залишився коло брички, не зводячи ока з п’яного ву-
саня, що солодко похропував. Надійшли Еляшевич і Ставинський, який 
особисто знав Ляцького. Так, то був він. Відправивши ще одного зв’яз-
кового до Боровця, щоб той повідомив начальство і зняв облогу, Еля-
шевич енергійно торснув Ляцького за плече, і той розплющив очі. Ма-
буть, коли б Ляцький побачив самого диявола, він би не злякався так, 
як сердитого Еляшевича та двох солдатів, що визирали з-за його спини. 
Підхопившись навколішки й побожно склавши руки, з нестямним стра-
хом в очах, Ляцький не міг видушити з себе ані слова. Еляшевич не 
дав йому оговтатись і суворо запитав:

— Куди ви їх відвезли? Де Рейтар? Що з Молотом?
— Я не винний, пане! Вони мені погрожували, казали, що вб’ють. 

Вони мене примусили, садибу хотіли спалити...
— Годі скиглити! Відповідайте на запитання. Куди ви їх відвезли?
— До лісу, пане начальник, до лісу...
— До якого лісу?
— До цього, Рудзького.
— Рудзький ліс великий. Точніше, куди? Ну?
— Та кілометрів за десять звідси. Те урочище зветься Чартувка.
— їдьмо туди.
— Я боюся, пане.
— їдьмо, кажу! Розвертай коней! Ну!..
Еляшевич замахнувся пістолетом, який був у нього в руці. Чоло-

в’яга, наче молодик, зіскочив з брички і почав її шарпати, намагаючись 
вивільнити колесо. Капрал подав знак, і один з солдатів допоміг 
Ляцькому. Невдовзі гніді з бричкою розвернулись у той бік, звідки 
привезли свого безталанного хазяїна.

Небо прокреслила біла смуга ракети: то був сигнал зняти облогу. 
Бійці підхоплювалися з землі, випростуючи затерплі від багатогодин- 
ного лежання ноги; м’язи поколювало мільйонами невидимих голочок. 
Що там критися, багато хто радів і через те, що цього разу обійшлося 
без стрілянини. Всіх тішила перспектива швидкого повернення до Ляс-
ка. Аж от команда:

— Відділеннями шикуйсь!.. Швидше там, швидше! — І нарешті: — 
Відділення, кроком руш!

42 ЗБІГН ЄВ ДОМІНО. Блукаючі вогні



Найбільш балакучі впівголосу коментували:
— Матінко моя мила, куди це нас знову несе?!
— Ій-бо, я таки не витримаю.
— Правду вам кажу, хлопці, коли б я знав, що мені в житті так 

доведеться мучитись...
— Тихше там, тихше!
— Але, громадянине капрал, що це таке знову? Я вже геть охляв.
— А я хіба мотоциклом їду?
— Але капрал — це таки капрал.
— Ти, Казику, не підлабузнюйся.
— Зажди, теж станеш колись громадянином капралом.
— Або громадянином небіжчиком.
— Не каркай, я цього не полюбляю.
— Я теж.
— Що за балаканина в строю? Припинити розмови!
Солдати чвалали межею поміж двох житніх нив, під палючим сон-

цем. До лісу лишалося вже метрів сто: смуга низької вільшини й глоду. 
Капрал Кравець, швидше за звичкою, ніж з остороги, наказав:

— Зліва цепом прочесати зарості!
Наказ є наказ, і бійці зі зброєю напоготові мовчки, дисципліновано 

розвернулися цепом. Заплути глоду перешкоджали рухові, колючки 
дряпали руки, обличчя. Раптом постріл. Озвався автомат — раз, вдру-
ге. На правому фланзі гаркнув ручний кулемет. До лісу, відстрілюю-
чись, бігло двоє чоловіків. Нараз один з них підстрибнув зробив пів-
оберта і впав навзнак, головою до солдатів, що бігли за ними; 
другий встиг зробити ще кілька кроків, але теж повалився, 
скошений короткою чергою кулемета. Бійці, здебільшого молоді необ-
стріляні солдати, мов гурт переляканих овець, з ’юрмилися коло капра-
ла. Хтось гукнув:

— Юзвицького вбито, громадянине капрал!
Двоє солдатів винесли із заростів геть закривавленого Казика Юз-

вицького. Капрал і санітар подбігли до них. Ні. Не допомогти. Голова 
розчереплена. Видно, стріляли майже впритул. Один з бійців зайшовся 
істеричним плачем:

— Навіщо я так сказав, навіщо?..— Це він кілька хвилин тому 
жартома назвав Казика «громадянином небіжчиком».

— Наврочив, бодай тебе...
— Тихо! Досить дурних розмов! — Капрал Кравець мусив утрути-

тися.
З-під лісу викотив газик. Боровець іще на ходу зіскочив з маши-

ни, плутаючись у траві, підбіг до покладеного на намет солдата й опус-
тився поряд з ним навколішки. Потім підвівся й скинув кашкета. Сол-
дати зробили те саме. Еляшевич прикрив убитого краєм брезента. Бо-
ровець ледве гамував плач. Загинув перший з-поміж його підопічних. 
Відвернувшись убік, ховаючи від солдатів збентеження, він чужим за-
хриплим голосом подав команду:

— Друге відділення! Приєднатись до групи під лісом! Бігом!
Еляшевич підійшов до Боровця, і той не витримав:
— Макуха я, а не командир! Щоб у мене такий хлопець загинув!
Еляшевич навіть не намагався його розраджувати, хоча міг би ска-

зати: нічого не вдієш, це боротьба, та й двоє бандитів теж ніколи вже 
не піднімуться,— він лише кинув коротко:
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— Ходімо, товаришу Боровець. Спробуємо встановити, хто ті 
двоє — і в дорогу. В нас іще сьогодні сила всіляких справ...

Відправивши наперед кількох дозорців, група щільним цепом ішла 
обабіч просіки, прямуючй через ліс до урочища Чартувка. Після сутич-
ки з бандитами й смерті товариша бійці стали обережніші. Гнів і жага 
помсти відганяли втому й сон. Стискаючи зброю до болю в пальцях, 
солдати підозріло вдивлялись у кожен кущ, у кожне дерево. Трохи 
позаду розгрузлою дорогою їхала бричка, а за нею — Еляшевич та 
Боровець. Вони теж були вкрай виснажені і, як спасіння, чекали мо-
менту, коли Ляцький нарешті приведе їх у те кляте урочище. Ляцький 
твердив, що перестрілка почалась із сутички Молота з Добитками. 
Після втечі трьох братів Рейтар вирішив поховати Молота в Рудзько- 
му лісі, тому й повів усіх до Чартувки. Хто ще був там, крім Рейтара? 
Ляцький присягав, що не знає їхніх прізвиськ, бо то все нетутешні. 
В кожному разі, Рейтарових людей було душ п’ять, решта, з десяток,— 
Молотових. В урочищі вони зняли труп, а Ляцького з бричкою відпра-
вили додому, наказавши, хоч злива й так змиє сліди, вертатись іншою 
дорогою й раніше полудня у висілку не з’являтись. Ляцький усе зробив, 
як йому звеліли. Поки йшов дощ, петляв лісовими просіками, аж доки 
визирнуло сонце і його зморили вчорашня горілка й сон. Ага! Буііа ще 
з ними в урочищі жінка, яка водилася з Молотом, ота дебела Пеля...

Якщо Ляцький не брехав, то можна було зробити два припущення: 
або Молота поховали в Чартувці й банда давно вже роззосередиласч 
по своїх криївках, або ж його переправили ще далі. Так чи так, а 
треба було дістатись до урочища і все перевірити.

Обох убитих бандитів упізнав Полотно: то були його спільники па 
банді МоДота — Стокротка й Поліщук. Цей же Поліщук застрелив ря-
дового Юзвицького, котрий натрапив на їхнє лігво.

Урочище недаремно звалось Чартувка. Це була багниста улогови-
на, в якій з-під струхлявілих дерев млявим струмком витікала річка 
Чарна. З трьох боків здіймались горби, густо порослі смереками, а 
вкритий чагарником і ситником видолинок був багатий на трясовиці. 
Солдати Боровця добулися сюди пізнього пополудня. Хоч сонце стояло- 
ще досить високо, його промені ледве пробивались крізь віття смерек. 
В урочищі панували похмурий морок і тиша. У повітрі була розлита 
парка болотяна вогкість.

Ляцький показав, куди він доїхав і де з його брички знято небіж-
чика. Цеп заліг. Виставили вартових; солдатські патрулі прочісували, 
місцевість. Як і передбачали, по банді вже і слід запався. Незважаючи 
на це, Боровець наказав ретельно обшукати долину й прилеглі пагор-
би. Збігло небагато часу, як на низькому розложистому дубі знайшли 
повішену на власних панчохах Пелю, а за кілька кроків од неї, під 
другим старим дубом,— розмиту дощем свіжу могилу. Коли з неї видо-
були загорнений у плащ труп чоловіка у військовій формі, Ляцький 
упізнав у ньому Молота. Та й Еляшевич не мав щодо цього сумнівів,, 
бо знав Молота з фотографій.

Сонце вже ховалося за небокрай, коли солдати підпоручника Бо-
ровця нарешті вийшли з Рудзького лісу на дорогу. Попри все, їх не по-
лишало почуття невдоволення: не вдалося схопити Рейтара, невідома 
було, що сталося з рештками банди Молота й тими братами Добитка-
ми. Але насувалася ніч. На сьогодні операцію слід було вважати за-
вершеною.

44 ЗБІГН ЄВ ДОМІНО. Блукаючі вогні



4

Вискочивши неушкодженим з-під обстрілу, найстарший з Добитків^ 
Маркос, недовго кружляв лісом. Він розумів, що тут на нього постійно 
чигає небезпека зустрітись, хай і цілком випадково, з людьми Рейтара. 
До того ж Маркос їхав на вороному Рейтаровому коні, і вже сама ця 
обставина промовляла проти нього, навіть якщо стрічні й не знатимуть 
про останні події. Найстарший Добитко не мав часу домовитися з бра-
тами, проте був певен, що Рейтан одвезе пораненого Римшу до неве-
ликого відлюдного гаю поблизу Побікрів, де вони, ще коли бурлакували 
тільки втрьох, влаштували собі затишний бункер. Про те місце Добитки 
нікому не прохопилися жодним словом. Отож, аби заплутати сліди, 
Маркос покружляв лісом і вибрався в поле, поспішаючи до Побікрів. 
Там випадково натрапив на трьох міліціонерів, зопалу затіяв з ними 
перестрілку й знову мусив вертати до лісу. Не дуже це йому подоба-
лося: в полі — міліція, в лісі — рейтарівці... Пішому легше сховатися. 
Маркос зліз із коня, зняв сідло й вуздечку і замахнувся, проганяючи 
його геть. Кінь спочатку не повірив, але, вцілений важкою шишкою, 
задер хвоста трубою й танцюючим кроком побіг у глиб лісу. Маркос, 
кинувши сідло в густу папороть і змінивши в автоматі магазин, подався 
в протилежному напрямку — в бік полів. Чапле Блото він вирішив оми-
нути далеко стороною, вважаючи, зрештою, не без підстав, що коли 
люди Молота чи Рейтара й женуться за ними, то перш за все шукати-
муть їх у лісі. Межами серед хлібів, як тільки міг, поспішав Маркос 
до бункера. Крім усього іншого, його підганяв неспокій за життя важко 
пораненого наймолодшого брата Римші. Маркос вважав себе відпові-
дальним за долю молодших братів, бо єдиний з-поміж них усвідомлю-
вав, як побиватиметься стара мати, що жила самотою в недалекому 
Цєшанці...

Добитки не були найзаможнішими в селі. Проте, поки жив батько, 
велося їм незле. В старого Добитка, коваля з ковалів, були золоті руки. 
Синів своїх він хотів навчити ковальського ремесла, бо то й родинна 
традиція, і фах корисний. А коли добре працювати, го й грубі гроші 
можна заробити. Та* синам-шибеникам не подобалося орудувати коваль-
ським міхом, узимку і влітку гупати важким молотом. Вони вешталися, 
байдикували. Старого це тривожило, бо сили в руках рік у рік мен-
шало. Але й синів своїх любив безтямно, тож тихими уболіваннями 
діло й кінчалося: так і гнув він спину в кузні сам до пізньої ночі. За 
важкою працею й не зчувся, як підкралася смерть. Лишилась по ста-
рому працьовитому ковалеві спустіла кузня, заплакана вдова й троє 
синів, один від одного неслухняніший. Щоправда, після батькової смер-
ті брати ніби взялися за розум і, на подив матері, роздмухали в горні 
згаслий вогонь. А що від батька успадкували все-таки нахил до коваль-
ства, механіки й заліза, то й нічого дивного, що слава про братів 
Добитків швидко розійшлася по околиці. Стара кузня ожила, й знову з 
ранку до вечора в її чорних, закіптявілих стінах жевріло вугілля, сапав 
захеканий міх, дудніли, вистукували ковадла. Бо ж у кузні як у куз-
ні — гармидер цілий день! Тому леміш треба виклепати, той готує 
борони до весни, тому шворня подавай. Найчастіше, проте, доводилося 
кувати коней. Тільки-но на світ благословляється, з ’їздяться селяни з 
усієї округи, а що черги почекати треба, то й чекають собі без метушні, 
сидячи на призьбі під кузнею, попихкуючи самокрутками, інколи й 
пляшку самогону відкоркують. А коли вже зібрався сякий-такий гурт, то
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й погомоніти можна: що там, мовляв* у світі чувати, схоже, руські нім-
ців так духопелять — аж послухати любо; тож аби до весни, як то 
кажуть, а там уже недовго чекати, й до нас свобода прийде. А брати 
хоч би що — впрілі й замурзані, мов сажотруси, тільки посвистують' 
весело і кують, кують, ніби оті балачки їх взагалі не обходять. Лише 
наймолодший з братів, тоді ще майже хлопчисько, іноді, не витримав-
ши, кидав дядькам:

— Теревенями ділу не зарадиш, треба діло робити.
Що він мав на думці — не пояснював, але багато хто здогадував-

ся. Бувало, на такий недвозначний натяк якийсь гонористий запаль-
ний шляхтич реагував досить бурхливо, пробував наскакувати, але на 
захист молодшого мовчки ставали обидва старші брати. Й оскільки 
вдалися кремезними хлопцями, то досить їм було тільки підважити з 
руці, мов пір’їнку, ковадло, як горлань одразу ж знічувався й зникав, 
наче його вітром здувало. А брати, незворушно посвистуючи, знову бра-
лися до роботи.

Вони трималися завжди гуртом; у поблизьких селах ця солідарність 
увійшла в прислів’я. Кузня — ідеальне місце для зустрічей, і тому, 
попри їхній молодий вік, усіх трьох швидко залучили до підпільної 
групи АК. Такі люди були доконче потрібні, і не тільки як зв’язкові 
чи господарі безпечної явки. їм часто приносили ремонтувати зброю. 
Мабуть, тоді й зродилась у них, особливо в наймолодшого, пристрасть 
до всього, з чого можна стріляти. Саме тому, що Добитки давно вже 
брали участь у підпільній роботі, наймолодший так запально реагував 
на пустопорожні селянські балачки. Повітовим керівником АК, про що, 
незважаючи на конспірацію, знали й брати, був саме Рейтар: він очолю-
вав самооборону в Ляску. Молоді й непосидющі, хлопці поривались 
до якихось відчутніших справ, прагнули вступити до лісового загону. 
Але Рейтар на це не погоджувався. Тоді брати вирішили діяти на 
власний розсуд, тим більше, що фронт наближався, і на, їхню думку, 
гітлерівців саме час було скубати де тільки можна. Брати почали добу-
вати зброю — попросту красти. Врешті це не становило великих труд-
нощів: удень і вночі йшли селом німецькі обози. Солдати зупинялися 
коло кузні кувати коней, часто й ночували там. Невдовзі Добитки вже 
мали в ямі за стодолою цілком пристойний підручний арсенал. Був 
початок липня сорок четвертого року. Коли б навіть до них не дохо-
дили звістки про близьке визволення, з самої лише поведінки й зовніш-
нього вигляду окупантів легко могли б здогадатися, до чого все хилить-
ся. Ще донедавна добре обмундировані, ситі й пихаті, німецькі солдати 
тікали зі Сходу обшарпані, змарнілі й притихлі. «Надлюди», мов ті 
безпритульні пси, ще гарчали й кусались, але більшість уже підібгала 
хвости.

Котрогось вечора біля кузні спинилась німецька валка з двох де-
сятків возів. Од братів зажадали, щоб вони протягом ночі перекували 
усіх коней. «Стільки за одну ніч? Ні, це неможливо!»

— «Неможливо»? — передражнив їх офіцер, який цілком пристой-
но говорив по-польському. — Якщо ви протягом ночі не дасте ради 
трьом десяткам німецьких коней, то завтра о восьмій нуль-нуль,— тут 
педантичний офіцер поглянув на годинника,— я, мабуть, дам собі раду, 
як розстріляти трьох польських свиней. Сподіваюсь, ви мене добре 
зрозуміли? Бажаю успіху.
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Офіцер поправив на поясі невеличку кобуру, віддав, усміхаючись, 
честь і пішов. Брати перезирнулись. У дверях стояв фашистський вар-
товий, а до кузні вже заводили першого коня — бельгійського ваговоза.. 
Приготувавши потрібне начиння, ковалі мовчки стали до роботи. Кували- 
затято, зривали старі й набивали коням нові підкови. Працювали без 
перепочинку цілу ніч, а якщо й розгинали спину, то лише щоб обтерти 
зрошене потом чоло або випити кухоль води. За півгодини до призначе-
ного строку, тобто о пів на восьму ранку, тридцять німецьких коней- 
були підкуті на всі чотири ноги. Брати, поливаючи один одного з цеб-
ра, саме милися біля колодязя, коли до них підійшов учорашній знайо-
мий. Позирнувши на годинника, він усміхнувся й навіть похвалив:

— Дуже добре. В німецькій армії шанують порядок. Франце! — 
гукнув він до солдата, що стояв неподалік. Той підбіг і виструнчився. 
Офіцер щось сказав йому по-німецькому, і Франц, удруге клацнувши 
закаблуками, дістав з портфеля й відрахував Добиткам рівно тридцять 
новеньких німецьких марок. Офіцер вийняв золотий портсигар, почасту-
вав братів сигаретами й козирнув на прощання. Брати посідали на 
призьбу й глибоко затяглись: тютюн був найвищої якості. Вони курили 
й мовчки дивилися, аж поки обоз рушив і зник за поворотом. Тільки 
тоді позривалися з місць, притьмом кинулися до хати, нашвидку виря-
дили ошелешену матір до родичів на далекий хутір, а самі, вдягшись у 
найкраще, що мали, і належно озброївшись у своєму «арсеналі», май-
нули до поблизького лісу. Вони не мали жодних сумнівів, що «підкуті» 
ними коні не зможуть відійти далі як на десять-п’ятнадцять кіломет-
рів, а потім через запалення копит почнуть кульгати й стануть непри-
датними для дальшої їзди. Неважко було передбачити й те, як зреагу-
ють на саботаж фашисти. Брати не помилились. Опівдні в кузні з ’яви-
лися гестапівці разом з тим самим офіцером. Поперевертали догори 
дном усе, що було в хаті, у кузні, але нікого не знайшли. Тоді облили 
все бензином і підпалили.

Менш як за місяць прийшло визволення. Настав час повертатися з 
лісів, виходити з підпілля.. Скрізь упадали в очі й розбурхували уяву 
гасла нової народної влади: «Хай живе суверенна, демократична, на-
родна Польща!», «Вся влада — трудящим! Землю тим, хто її обробляє!: 
Заводи тим, хто на них працює!» Але брати й надалі лишалися в лісі. 
«Це не та Польща, за яку боролась АК»,— роз’яснювали їм конспіра-
тивні зверхники, «Не та!», — авторитетно заявляв і Рейтар.

Польські офіцери в конфедератках з п’ястівськими орлами говорили, 
на мітингах: «То брехня! Радянський Союз хоче бачити Польщу силь-
ною й незалежною. Про це було ясно сказано ще генералові Сікорсько- 
му. Нова Польща — суверенна, народна й демократична держава».

Хтось недовірливо закидав:
— Але ви не справжнє Військо польське, а лише частина Червоної 

Армії. У вас повно радянських офіцерів, а багато хто з вас навіть гово-
рити по-польському не вміє до пуття.

Йому відповідали:
— Ми не частина Червоної Армії. Ми самостійна армія, воюємо- 

під своїми національними прапорами, маємо власне командування, 
ми — Військо польське. Авжеж, серед нас є радянські інструктори й 
фахівці з нових видів зброї. А звідки б нам їх узяти, особливо офіце-
рів, коли Андерс вивів усіх на Захід? Значну частину з-поміж нас ста-
новлять і поляки, що народилися й виховувались у Росії, зокрема вну-
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ки повстанців К Так невже через те, що, внаслідок довгого перебування 
за межами рідного краю, вони говорять ламаною мовою, ви відмовляє-
те їм у праві називатись поляками? А ті, що з Заходу,— шахтарі з 
Франції, добровольці зі Сполучених Штатів чи Бразілії, котрі теж 
призабули рідну мову? Хто вони, по-вашому? Не поляки? Земляків 
з чужини належить вітати, а не докоряти їм!

— Але ви хочете насадити в Польщі колгоспи! — кричали сміливі-
ші з натовпу, над яким клубочився тютюновий дим. їх дехто підтри-
мував.

Агітатори терпляче роз’яснювали:
— Це наклеп реакції. Польський селянин господарюватиме так, як 

вважатиме за потрібне. Авжеж, якщо він схоче утворити колективні 
господарства — воля його. Але тут має бути повна добровільність. Го-
ловне — щоб селянин не бідував, щоб мав власну землю. Тому народ-
на влада не панькатиметься з поміщиками, а розподілить їхню землю 
поміж тих селян, які найбільше її потребують. І ми, народне Військо 
польське, підтримуємо саме таку владу, бо ми за народ, за демократію.

— А що буде з релігією? Ви, кажуть, хочете позакривати костьоли, 
показувати в них кіно?

Всі напружено чекали відповіді.
— Кінотеатри всім потрібні, й настане час, коли їх у Польщі виста-

чатиме. Але костьоли на кінотеатри ніхто не переобладнуватиме. У вас 
хто-небудь закрив костьол?

— Поки що бог милував.
— Ксьондз тут, його можна спитати.
— Коли вже він тут, то можна й не запитувати.— В натовпі чувся 

сміх.— У Польщі буде повна свобода совісті й віросповідання!
— А що зроблять з тими, хто перебував у лавах АК? Ви їх роз-

зброїте й вивезете?
— Ще триває війна. Ми солдати й цінуємо внесок у перемогу кож-

ного польського патріота, незалежно від того, де він воював із фашист-
ськими загарбниками: під Монте-Кассіно, Тобруком чи тут, у Польщі. 
Ми нічого не маємо до тих солдатів АК, що визнають законну владу 
народної Польщі і, як справжні патріоти, йдуть разом з нами на фронт, 
шоб добити фашизм у його берлінському лігві. Ми нікого нікуди не ви-
возимо. Але реакційні верховоди повинні затямити собі, що коли вони 
організовуватимуть напади на радянських солдатів, ніхто їх за це по 
голівці не погладить. З реакцією ми будемо боротися. Заявляємо з 
усією відвертістю, що ми не маємо й не матимемо нічого спільного з 
такими панами, як Соснковський, Бур-Коморовський чи Андерс! Багато 
аківців-патріотів уже служать у нашій армії, і ми сподіваємося, що 
таких буде дедалі більше. Польща в нас одна, й ми повинні здобути 
їй свободу. Кожний, хто бореться за це,— наш брат!

— Правильно говорить!
— Браво!
— Хай живе Військо польське!
Люди розходилися по домівках, знову дискутували, сперечались 

і... або самі визначали свою власну долю, або покладалися в цьому 
на інших. Брати Добитки належали до останніх. 1

1 Йдеться про учасників польського визвольного повстання проти царату (1863 — 
1864 рр.), багато яких було заслано потім в глиб Росії.
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А в Ляску, Брянську, Цєшанці з ’явилися люди з біло-червоними 
пошитими з напірників і наволочок пов’язками, на яких чорнилом 
були виведені літери МО К

Місцеві селяни, перевалено з бідніших, шанували порядок, ганяли 
злодіїв і спекулянтів, служили новій Польщі вірою й правдою. 
Створювалася нова влада, своя — селянська, робітнича. Представників 
цієї влади кожен знав, кожен, не ламаючи шапки, міг підійти до них 
і залагодити свої справи. «Що там ця голота нахазяйнує?»,— скептич-
но придивлялися заможніші. «Нічого не вийде в мужви»,— пророкува-
ла шляхта. А влада тим часом робила своє, управляла. Почався роз-
поділ руднянського маєтку графа Потоцького. «Брати чи не брати?» — 
розмірковували селюки. Земля для селянина — як нектар для бджоли: 
немає такої сили, щоб його одвернула від землі. Розібрали. Тільки 
частина шляхти — голої, але гордовитої — солідаризувалася з магната-
ми за принципом: ми шляхтичі й вони шляхтичі, тож не будемо одні 
одних кривдити. «Хами як хами, хай беруть, вони ще тією чужою зем-
лею блюватимуть, не один з них складе в ній свої білі кісточки».

і складали...
В поблизьких Цеханівцях один за одним загинули три секретарі 

гмінного комітету ППР: Томаш Грабаж, старий робітник, комуніст із 
довоєнним стажем, Міхал Каплан і Тадеуш Треблинський. Ночами 
попід вікнами ходила братовбивча смерть.

Відкрилися мобілізаційні пункти Війська польського. Мури будин-
ків і паркани вкрились плакатами:

«Пам’ятай, що тільки демократична Польща дасть тобі рівні з усі-
ма права, дасть працю, землю, хліб і свободу. В ім’я цієї Польщі — 
вперед до остаточного розгрому ворога: німецько-фашистських загарб-
ників!»

«Ти польський патріот? Якщо так, то твоє місце в лавах народного 
Війська!»

«Коли ти є Польщі сином, доведи це у Війську ділом!»
«Хай живе єдність Народу й Війська! Хай живе вільна народна 

Польща!»
«Товаришу! Допоможи нам добити Гітлера в Берліні!»
Читали. Думали. Зривали. Але переважна більшість казала: «Пра-

вильно!» І йшли. Вдягали благеньку тикову форму, кашкети з п’ястів- 
ськими орлами, брали в руки першокласну радянську зброю й готува-
лись до вирішального бою з ворогом.

У Добитків од усього цього голова йшла обертом: Польща це чи 
не Польща?..

— Струнко!
Рейтар підходив до озброєних людей, вишикуваних двома шерега-

ми на лісовій галявині.
— Струнко!
Слухали аківці, яких не розпускали по домівках, слухали 

брати Добитки. Рейтар голосно, чітко читав адресований їм наказ 
головнокомандуючого АК:

«...Кожен поляк повинен підкорятись тільки законному польському 
урядові в Лондоні й призначеному ним тимчасовому представництву 
в Варшаві. Забороняю з ’являтися на мобілізаційні пункти... Забороняю 1

1 Міліція.
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всім солдатам АК й цивільним особам проходити реєстрацію, яка має 
незабаром початись. Участь у цих заходах вважатиметься державною 
зрадою й каратиметься смертю!»

Коли був дочитаний наказ і пролунала команда «Розійдись!», До- 
битки посідали під деревом, закурили, замислились. Мати сама. Хати 
немає. Вирішили послати до неї наймолодшого. Пішов якогось вечора. 
Розплакалася з радості ненька. Нарешті, хоч один буде при ній. Але 
наступної ночі прийшла по нього аківська жандармерія: хотіли були 
розстріляти за дезертирство, та зглянулися на молодий вік і лише від-
важили двадцять п’ять київ, хоча інших здебільшого вішали на сухій 
гілляці. От і ходили брати — подобалось їм це чи не подобалось. Із 
Лупашком ходили, з Бурим, з Рейтаром, хоча й трималися весь час 
якнайближче до дому, до матері, котру, мов вовченята, не хотіли 
кидати саму. Робили те саме, що й інші члени банд, у хованки не гра-
лися. Та коли оголосили вже другу амністію, брати Добитки, як і 
переважна більшість інших ошуканих людей, вийшли з підпілля й по-
вернулися до матері. Рік пожили, матір собою потішили й сяку-таку 
хату поставили, та за рік знову майнули в ліси: через наймолодшого 
брата, бо старші могли й залишитись. А причина була така. Наймо-
лодший нестямно закохався в дівчину, до якої залицявся й місцевий 
міліціонер. Однієї неділі суперники зустрілися на вечорниці і вчинили 
між собою бійку. Добиток зопалу вихопив семизарядний пістолет, із 
яким ніколи не розлучався. До стрілянини не дійшло — люди розборо-
нили, але наступного дня за наймолодшим Добитком приїхали пра-
цівники служби безпеки й відвезли його до Ляска:

— То що, знов за бандитське ремесло взявся? Мало тобі того, що 
накоїв до амністії? А тепер іще нелегальне зберігання зброї й замах 
на представника влади?

— До чого тут представник... Ми через дівчину. І він перший 
почав.

— Не козирися. З ким підтримуєш зв’язок?
— Ні з ким не підтримую.
— Невже? А з Рейтаром?
— Снився він мені!
— Правда? А пістолет, між іншим, для чого?
— Стара річ. Люблю зброю.
— Що ти знаєш про Рейтара?
— Нічого.
— Ну, гаразд. Це ми ще перевіримо. Але з твоєю біографією лише 

за носіння зброї можна схопити добрий строк.
Добитко не став чекати — за першої ж нагоди втік. Брати зуст-

рілись, поміркували, викопали зброю й подалися гуртом до лісу. Пев-
ний час блукали втрьох. У тихому закуті спорудили собі криївку — 
бункер. Кооперативи обминали, воліли спустошувати хазяйські курни-
ки; аби тільки протриматись, аби переждати. Ні до кого не хотіли 
приєднуватись, намагаючись не думати про майбутнє. А скільки це 
могло тривати — того вони й самі до пуття не знали. Пізньої осені 
натрапили в Рудзькому лісі на загін Рейтара.

— Ну що, брати-розбійники? Чи ж я не казав, що комунія вам 
життя не дасть? Ну нічого, не похнюплюйте носи, буде й на вашій 
вулиці свято. По старій симпатії візьму вас назад, до лав справжнього 
війська. У вас просто-таки собачий нюх: учасно повернулися. Бачите,
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як Захід загомонів? Та й наш емігрантський уряд часу не марнує. Ось 
хай-но тільки діждемося весни...

Тоді ж Рейтар дав їм нові прізвиська. Найстарший став Маркосом, 
середній — Рейтаном, а наймолодший — Римшею. Зимували на занесе-
них хурделицями, похованих під метровими заметами снігу, забутих 
богом і людьми хуторах, у самотніх хатинах і лісових сторожках. Пили 
самогон, напихались грабованими консервами й солониною, бавилися 
з дівками й грали в карти. Згідно з зимовою тактикою Рейтара, бан-
да робила наскоки зрідка й переважно в заметіль, темними ночами. 
У таку собачу пору, коли сніг одразу замітає сліди, бандити змінювали 
місця постою, грабували кооперативні крамниці, шмагали пасами «не-
слухняних», виконували смертні «вироки» над комуністами й тими, хто 
їм активно допомагав.

Надійшла весна. Буяла довкола зеленню, ніжним цвітом, промени-
лася сонцем. А пророкування Рейтара не справджувались. Добиткам 
остобісіла сліпа дисципліна, яку він запровадив у загоні. Викликали 
в них відразу й садистські вчинки його заступника Похмурого, для кот-
рого вбити людину було як раз плюнути. Доходило в загоні й до бійок, 
в яких брати Добитки ставали один за одного стіною, а що сили їм не 
бракувало, то іншим доводилось перед ними пасувати. Розлютований 
Рейтар обеззброїв усіх трьох, наказав усипати за свавільство по два-
дцять п’ять батогів і прогнав геть, застерігши, щоб і не здумали поти-
катися до Рудзького лісу. Він не дуже ризикував, бо дорога додому 
була Добиткам закрита. Отоді й пригрів їх Молот, бо після останньо-
го бою ряди його банди значно порідшали. До того ж хотів утерти 
носа зарозумілому Рейтарові й довести йому, що старший тут він, 
Молот, і може розпоряджатися людьми на свій розсуд...

Дощ заливав усе довкруж сірими потоками води — мов на за-
мовлення: тримав селян по хатах, змивав сліди й допомагав Маркосові 
непоміченим дістатися до бункера. В якусь мить він навіть пошкоду-
вав, що відпустив вороного, бо верхи добрався б хутчіш. Отож, зціпив-
ши зуби, гнаний тривогою за пораненого брата, Маркос пробирався 
полями до знайомого гайка. Коли був уже десь під Побікрами, злива 
вщухла. Раптом він присів — путівцем у бік Радзішева неквапом су-
нули три військові вантажні автомашини. Перечекавши в житах, Мар-
кос рушив далі й за годину добувся нарешті до потрібного йому пере-
ліска. Бункер було влаштовано досить хитро. Вхід у криївку маскував 
розкидистий кущ терену, що ріс на узбіччі глибокого яру, дном якого 
сочився вузенький потік. Брати майже місяць видовбували бункер  
крутосхилі, відносячи глину мішками якнайдалі в яр. Усередині стіни, 
верх і долівку обшили молодим кругляком, вентиляційний отвір, що 
воднораз був і запасним виходом, вивели нагору, в густий папоротник. 
Спали на соломі, печерний морок освітлювали свічками чи кишенько-
вим ліхтариком. Перелісок був нікчемний — трохи вільшин, трохи 
берізок та кілька старих покручених сосон; не росли там ні гриби, ані 
ягоди, тож ніхто туди й не заглядав. А військовим навіть на думку не 
спадало, що в тому зеленому віхтику хтось може постійно переховува-
тись.

Маркос підійшов до бункера. Як він передбачав, брати були вже 
на місці: біля берізок стояли прив’язані коні. Добигки мали свій умов-
ний сигнал: стукали двічі по стовбурі високої сосни над криївкою. Глу-
хе відлуння попереджало постійно насторожених мешканців схрону,
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що іде свій. Рейтан вибрався йому назустріч, почувши знайомий сиг-
нал.

— Як Римша?
Давалася взнаки звичка додержуватись правил конспірації: навіть 

сам на сам вони називали один одного кличками. Рейтан тільки ру-
кою махнув. Тоді збіг до потічка, щоб змити з рук запечену кров.

— Куди влучило?
— В живіт. Боюсь, нічого не допоможе. Кидається весь час.
— А зараз?
— Схоже, заснув. Я дав йому трохи спирту, вкрив чим міг.
— Що робитимемо?
Рейтан знизав плечима:
— У тебе є закурити?
Маркос понишпорив у кишенях:
— Усе намокло, геть порозлазилося.
— А сірники?
— Теж мокрі.
— Хай йому грець! Ну, то що будемо робити?—цього разу безпорад-

но запитав Маркоса середульший брат.
— З Римшою?
— Взагалі... До дідька лисого, щось треба робити!
Маркос нічого не відповів. Сонце пробилося крізь хмари й грайли-

вими теплими цятками лягло на зарослі обличчя братів. Примружив-
ши очі, Рейтан грівся в його променях. Маркос відхилив колюче тер-
нове віття й навкарачки поліз до бункера... У вогкій темряві чути було 
часте, хрипке дихання пораненого. За хвилю, коли очі звикли до пітьми, 
Маркос, присунувшись до брата, торкнувся долонею його чола: воно 
пашіло. На скроні швидко-швидко пульсувала жилка. Римша спав не-
спокійним сном. Лежав без сорочки. Живіт був оповитий подертою на 
паси білизною й простирадлом, з-під яких сочилася кров. Маркос на-
мочив ганчірку в кварті, приклав пораненому до чола. Тому, мабуть, 
полегшало, бо перестав хрипіти. До бункера заповз Рейтан.

— Спить?
>— Спить.
— Слухай, Маркосе, а може б, йому лікаря?
— Тихше. Давай поговоримо надворі.
Брати вибралися з бункера. Після негоди сонце пражило з подвій-

ною силою. На сосні працьовито вистукував дятел.
— Кажеш, лікаря? А де ти його знайдеш? Та я й не певен, чи це 

щось дасть. Бо коли дістають кулю в живіт, добра не жди.
— Може, й так. А все-таки лікар... Тільки де його тут узяти?
— Коло Побікрів я три машини з солдатами бачив. Мабуть, там 

зараз облава йде. Міліція теж не сидить склавши руки.
— А Молот і не дригнув. Сволота, отаке з хлопцем зробив... Що 

тепер мати скаже?
<— Може б, його додому?
— Але ж як? Химера...
— І справді... Він щось казав?
— Римша?
Маркос кивнув.
— Спочатку тримався, а потім... Дуже йому, мабуть, боліло. 

Ксьондза хотів. Просив, щоб його рятували.
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— Холера... Як на лихо, ще й погода така. Не могло вже лити 
й далі. Ксьондз недалеко живе, коли Римша до вечора витримає, то 
ксьондза йому припровадимо.

— І матір треба. Обов’язково. Бо що вона тоді нам скаже...
— Нема ради. Видно, доля така.
З бункера почувся тихий стогін. Брати поспішили до темної нори.
Коли посутеніло, Рейтан, незважаючи на небезпеку, привів 

ксьондза Патера. Римша лежав непритомний, не міг сповідатися. 
Ксьондз прошепотів молитву, помазав пораненого єлеєм і наладився 
чимшвидше вертати назад. Але Рейтан не пустив. Хай пожде, доки 
Римша прийде до пам’яті. Хотів ксьондза, то й повинен його бачити. 
Добиткам було відомо, що священик знається з Рейтаром, а Молотові 
кілька разів пересилав цигарки й навіть габардин на галіфе. Наляка-
ний ксьондз хоч-не-хоч мусив сидіти в смердючому бункері. Він мовчки 
перебирав чотки й чекав. Рейтан міняв пораненому холодні компреси. 
Найстаршого не було: коли Рейтан з ’явився з ксьондзом, Маркос по-
дався до Цєшаиця по матір.

...Костьол спорожнів. Паламар давко вже погасив останні свічки. 
Стара жінка уклякла під образами. Щодня уранці й увечері простою-
вала вона в костьолі довгі години. їй не спішилося. Не було до кого. 
Хата осиротіла, день у день сама серед глухих стін, ні з ким і словом 
перемовитись.

Від довгого стояння навколішках, ще й на холодній плиті, ноги 
затерпли. Стара насилу підвелась, спираючись на палицю, і ще раз по-
прощалася з паламарем. Попрямувала через сонне місто; навіть пси- 
приблуди, які звикли вже до її нічних і надранкових мандрівок, не 
підбріхували. Увійшла до хати, випила кухоль ще за дня принесеної 
теплуватої води, перехрестилася до божника й важко опустилась на 
лаву. Не засвічувала лампи, вдовольняючись місячним сяйвом, що ли-
лося в мале віконце. Нараз стенулася. Хтось обережно, але чітко по-
стукав у шибу: раз, потім ще раз. Так стукали тільки її сини, коли 
вряди-годи котрийсь із них зважувався крадькома навідатись додому. 
Здебільшого приходив малий — неспокійний, але найспритніший і най-
улюбленіший. Вона прочинила вікно, та цього разу впізнала голос 
найстаршого:

— Мамо, вийди городами в поле. Я чекатиму біля верби.
— Добре, синку, добре... Біжу.
Ще почула шелестіння порічок, що росли попід вікном, а потім 

якомога тихше зачинила раму, похапцем витягла з шафки завчасно 
приготовлений шмат пожовклої солонини й кільце сухої ковбаси, тро-
хи грудкуватого цукру, загорнула все це в запаску й вийшла надвір. 
Постоявши хвилю в затінку під хатою, роздивилась довкруж, прислу-
халась насторожено й рушила через город на зустріч із сином. Цієї 
обачливості вона навчилась давно: сини застерігали, та й вона сама, 
зрештою, знала — так треба, щоб оті, від Еляшевича, не вистежили їх.

До вдови старого Добитка часом заходили міліціонери, інколи ж 
навіть дехто з відділу безпеки. Спочатку говорили про те, про се, а 
наприкінці неодмінно запитували: де сини й чому вона не підкаже їм, 
щоб прийшли повинитися. Зо два рази з ’являлися разом із солдатами 
й робили трус, шукали зброю, шукали її синів. А одного дня сам Еля- 
шевич навідався. Вона поралася в садку, півонії, пам’ятає, тоді квітли. 
Аж раптом біля хати зупинився чорний легковий автомобіль, з нього 
вийшов Еляшевич, відчинив хвіртку й попрямував до неї. Стара випро-
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сталась і обтерла руки об поділ* дивилася й чекала. Адже вона добре 
знала Еляшевича ще з дитинства. Його батько старому Добиткові на-
віть кумом був.

Еляшевич привітався ще здалеку:
— День добрий, матінко!
— Який там добрий. Але здрастуй, коли не жартуєш.
— Оце приїхав з вами поговорити.
— Говори, звикла слухати. Тільки про синів не питай — я нічого 

не знаю.
Еляшевич сів на призьбу й неквапом закурив.
— Нічого не знаєте? Можливо. Коли так* то я вам мушу дещо про 

них розповісти, й не дуже втішне.
Жінка неспокійно вп’ялася в нього очима, а він провадив далі:
— До нас дійшло, що ваші сини знову водяться з Рейтаром, а від 

цього добра не жди. До костьолу ви ходите, та й на похоронах, ма-
буть, буваєте, отже, не можете не знати, що цей Рейтар виробляє в по-
віті. Знаєте, скільки через нього сліз, людської кривди, скільки смер-
тей...

— А мого горя ніхто не бачить? Не дури мене, Еляшевич, я для 
цього надто стара. Не знаю, де мої сини й з ким вони там водяться, 
але знаю одне: немає на їхніх руках людської крові, нема! Я їх по- 
божому виховала.

— Може, ще й нема, мені теж не все відомо, але що з цієї спілки 
нічого доброго не вийде, ви й самі знаєте.

— То що ж я маю робити? Чого ти хочеш од мене?
— Хочу, щоб ви їх на розум наставили. Щоб вони до нас прийшли, 

довірились владі.
— А ти їх кинеш у в’язницю або відправиш на шибеницю?
— Не я їм буду суддею; як вирішить суд, так і буде. І все ж, я 

думаю, коли б вони добровільно прийшли повинитися, це пішло б їм 
на користь.

— Не знаю, Еляшевич, де вони... Я нічого не знаю.— Стара поча-
ла витирати запаскою сльози.

— Так, важко, матінко. Ну, я піду. Своє я вам сказав, а які з 
цього зробите висновки — ваша справа. Я хотів добра. Зараз, можливо, 
ще є час, але якщо проллється кров, то буде пізно.

Стара жінка мовчала, похнюпивши голову. Еляшевич сів у чорний 
лімузин, хряснув дверцятами й поїхав; з-під коліс машини знялась 
густа курява...

Червнева ніч, як той гість, котрому ніколи: ледве прийшла — а вже 
втікає. Ксьондз Патер прокинувсь, коли до бункера пробилося перше 
світло нового дня. Маркоса й досі не було, і Рейтан уже трохи не-
покоївся: чи не потрапив, бува, в засідку. Ранок ніби додав поранено-
му сил — Римша опритомнів:

— Пити... Це ти, Лешеку?
Рейтан зрадів:
— Тобі краще? От бачиш. Зараз я дам тобі води, але тільки трі-

шечки, щоб не зашкодило.
Він вичавив з мокрої шматинки кілька крапель на спраглі губи 

брата. Той жадібно їх облизував.
— Дай іще, не жалкуй.
— Зашкодить тобі, Едзю.
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— Гірше не буде. Води! Ще трохи.— Римша затих. Ксьондз прису-
нувся до нього ближче.— Хто це?

— Ти хотів ксьондза, то він і прийшов. Це ксьондз Патер, упі-
знаєш?

Римша кліпнув очима на знак, що впізнає, а по хвилі знову почав 
просити:

— Води! Дайте мені води, не жалійте.
— Не можна тобі, зашкодить.
— І так помру. Мені вже ніщо не зашкодить і не допоможе. Бо ж 

навіщо сюди ксьондза привели? Води! Хоч краплинку!
Знічений Рейтан приклав йому пляшку з водою до губів. Кілька 

разів ковтнувши, Римша ніби заспокоївся. Спитав:
— А де Маркос?
— По маму пішов. Ось-ось прийдуть.
Римша заплющив очі й одвернув голову до стіни:
— Тільки плакатиме... Краще хай би не йшла. Ксьондз теж непо- 

трібен. Навіщо мені ксьондз?
— Вчора ти хотів, то я подумав...
— Признайся богові, сину, в чому согрішив у цій земній юдолі. 

Це принесе тобі полегшення. І коли навіть предстанеш перед Всевиш-
нім, то почуватимеш себе певніше, позбувшись цього земного тягаря. 
Признайся, сину, в гріхах, і я владою священика відпущу їх тобі, якщо 
ти покаєшся.

— Гріхи, гріхиі Адже ви добре знаєте, які мої гріхи! Стріляв у 
людей... наказували, то й стріляв... у мене теж стріляли... Боже! Ска-
жіть, панотче, чи я справді помру? Я не хочу вмирати! Не дайте мені 
померти! Ні, ні, ні!

Слабою рукою поранений намагався схопити ксьондза за сутану, 
аж поки знесилів і затих. У вільготному мороці бункера вчувалось на-
ближення смерті. Ксьондз гугнявив молитви й осіняв умираючого хре-
стом.

— Ego te absolve, in nomine Patris...
Римша мовчав. З-під його примружених повік котилися сльози. За 

кілька хвилин він спитав:
— Уже, мабуть, ранок?
— Так. День заходить,— відповів брат.
— А дощу немає?
— Ні.
— Винеси мене звідси. Тут темно, як у могилі. Я боюсь. Винеси 

мене, Рейтан, винеси надвір.
— Тобі болітиме.
— Я не хочу помирати в цій норі.
Рейтан із ксьондзом переклали пораненого на якусь попону й ви- 

тягли його надвір, умостивши на пагорку під берізкою. Широко роз-
плющеними очима Римша вдивлявсь у крону дерева, де ранковий віте-
рець бавився з листям.

Ксьондз трохи відвів Рейтана:
— То я піду. Скоро люди на поля вийдуть, іще побачить хто. Йому 

вже нічого не допоможе.
— Ви гадаєте, він помре?
— Жоден лікар не зміг би йому допомогти. Хай господь його не 

полишить!
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-л Ну, то і йдіть собі, однаково з вас ніякої користі! — спалахнув 
Рейтан. — Тільки якщо Рейтарові про нас хоч слово писнете — вб’ємо й 
дім спалимо. Тепер нам усе одно, якщо малий помре...

— Що ти, сину! Не богохульствуй. Яке мені діло до вас, до Рей-
тара. Душі ваші мене хвилюють, а не тіла.— Сказавши це, ксьондз Па-
тер поспішив додому.

Рейтан здалеку дивився на Римшу, який лежав під деревцем. Брата 
важко було впізнати, настільки він змінився за цю ніч. Лежав і тихо 
вдивлявсь у чисту зелень умитого вчорашньою зливою тріпотливого бе-
резового листя: обличчя змарніло й уже набрало жовто-синіх барв, 
очі позападали, губи порепані й покусані від болю, живіт здутий. Ви-
простані вздовж тіла руки обережно торкались опалої глиці. Рейтан 
підійшов і вклякнув біля вмираючого. Римша був притомний і стиха 
проказав:

— Листя ворушиться... Поглянь, мов живе.— Рейтан подивився 
вгору. Тремтлива зелень мигтіла крізь сльози.— А пам’ятаєш, Лешеку, 
як ми над Нурцем на березі сорочині гнізда дерли?

— Пам’ятаю, Едзю, авжеж пам’ятаю.
— Та берізка була вища за цю. І гілка тоді зламалася...
— Не говори стільки. Мама невдовзі прийде.
— Лесю, а ти... на мене... не сердишся?
— Що ти, Едзю! За що?
— Бо це все... через мене: й ліс, і та стрілянина з Молотом... Пе-

репроси за мене Маркоса, маму...
— Вони зараз будуть тут, ось-ось з ’являться.
Римша замовк. Тим часом сонячне проміння золотими нитками про-

ткало ніжну зелень і теплими обережними дотиками пестило його об-
личчя. Він мовби всміхнувся:

— Сонце... Коли дивишся втору, то ніби... дерева на тебе валять-
ся. Увесь ліс... вирує... і сонце ніби на мене... пада...

Останнє слово він вимовив ледь чутно. Рейтан нахилився до нього. 
Римша не дихав.

Пойнятий жахом, Рейтан безпорадно роззирнувся. І раптом поба-
чив матір, що поспішала до них. Стара жінка бігла босоніж, простово-
лоса, хустка збилася їй на плечі, вона була вдягнена так, як звикла 
поратися вранці по господарству. Бігла, припадаючи на одну ногу, 
спотикаючись у кущах і вересі, бігла мовчки, без єдиного звуку, з ви-
разом безмежного розпачу на змученому обличчі. І лише коли при-
пала до синового тіла, зайшлася невтримним жалібним плачем. 5

5

Після операції в Рудзькому лісі минуло вже кілька днів; група 
підпоручника Боровця й досі лишалась на квартирах у Ляску. Сол-
дати відсипалися, писали листи, тужили за дівчатами й чекали звісток 
з дому.

З-під Острова Вєлькопольського, що в Познанському воєводстві, 
повернулись солдати, очолювані капралом Канюком, які брали участь 
у похороні рядового Юзвицького. Хлопець був із тамтешнього села. 
Мав ще не старих батьків, молодших брата й сестру.
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Закопали, поставили хреста, поголосили...
А життя йшло далі. З батальйону прислали поповнення. Ліжко 

Юзвицького зайняв провідник службового собаки єфрейтор Фельчак.
...Підпоручника Борошя гнітила загибель Юзвицького. Подумки 

він увесь час повертався до недавніх подій під Чаплім Блотом. Може, 
якби вони не були тоді такі потомлені, в Юзвицького була б швидша 
реакція? А коли б мали пса, то своєчасно викрили б бандитів. На 
жаль, собаку їм виділили тільки тепер, уже після смерті Юзвицького. 
Сірий, майже попелястий пес, німецька вівчарка, називався Прудкий 
і невідступно тримавсь коло лівої ноги єфрейтора Фельчака. Цей непо-
казний худорлявий хлопець мав репутацію доброго солдата і вправ-
ного, витривалого шукача. Невдовзі випала нагода перевірити все 
на ділі.

В околицях панувало відносне затишшя. Бандити не виказували 
жодних ознак життя. Окремі групи КВБ патрулювали місцевість, і ко-
ли надходили сигнали від власної розвідки, а головним чином од мілі-
ції й органів безпеки, влаштовували засідки, прочісували підозрілі 
місця. Хоч поки що безрезультатно. Особливо ретельно патрулювали 
Буг, оскільки рештки банди Молота могли перейти через річку на 
територію Варшавського воєводства, де в них іще з давніх часів зали-
шалося чимало агентів і потаємних сховищ.

Боровець одержав наказ пильнувати ділянку берега між Дроги- 
чином і висілком Гране. Після операції під Чаплім Блотом минув уже 
тиждень, і, на думку Боровця, банда давно поховалася по своїх «ма-
линах» і криївках. Проте наказ є наказ. Підпоручник вирішив і собі 
піти в патрульний обхід з відділенням капрала Канюка: може, не так 
обсідатимуть думки про загибель Юзвицького, та й буде нагода пере-
вірити, які переваги дає використання пса в ділі. Діставши згоду ко-
мандира батальйону, вирушили наміченим маршрутом. За день треба 
було об’їхати всю ділянку, машину відправити назад, а самим лишитись 
у нічній засідці. Дорогою через Цєшанець підпоручник заглянув до 
місцевої міліції — чи немає яких новин.

Було страшенно парко. Роздягшись до сорочки й раз у раз обти-
раючи з лоба піт, сержант Ставинський нудився над друкарською ма-
шинкою, вперто вистукуючи одним пальцем черговий рапорт. Потіше-
ний приїздом Боровця, бо це був чудовий привід спекатись хоч нена-
довго тієї мороки, начальник відділення дістав з цебра дві пляшки 
пива й подав одну підпоручникові. Боровець з насолодою попивав охо-
лоджений, хмільний напій:

— Що чувати, сержанте?
— Тихо скрізь. Аж не віриться.
— А що люди гомонять?
— Люди? — сержант зітхнув.— Чого тільки не плетуть люди. Від 

різних чуток і здогадів аж гуде. Подейкують, наприклад, що Рейтара 
теж убито. Або навпаки, ніби загинуло тридцять наших солдатів, а 
Рейтар збирається мститись, або що вбитий, якого показували в Ляску, 
то зовсім не Молот, а хтось інший.— Ставинський відпив з пляшки.— 
А до того ж усі бояться. Люди тут дуже залякані, товаришу підпоруч-
ник, іще з давніх часів, через те й допомагають бандам.

— Невже тільки через те? В бандах переважає шляхта, по висіл: 
ках теж, от і допомагають один одному. Класова солідарність. Чого їм 
народної влади триматися,— кинув Боровець.
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Ставинський одягнув гімнастерку, ніби йому стало холодно від тих 
слів:

— Все це не так просто, товаришу підпоручник. Я, скажімо, теж 
начебто шляхтич. Міг би, коли на те пішло, й родовий герб десь роз-
копати. Але справа не в тім. Еляшевичі теж належать до шляхти: та-
тарської, вітовтової, тобто старої гербової шляхти. В Еляшках самі 
Еляшевичі, в Ставищі — Ставинські, в Короб’ях — Короб’яки. Ні, з цьо-
го ще нічого не випливає.

— Та я ж не про вас! Хоча, щиро кажучи, не доберу, де кінча-
ються шляхтичі й починаються селяни. Люди як люди. Тут біднота й 
там біднота, але цей — шляхтич, а той — селянин...

Ставинський розсміявся:
— Так воно і є. Зовні жодної різниці, часто селянин навіть замож-

ніший, але той шляхтич— і все тут! Традиція, товаришу підпоручник, 
традиція!

— Люди добрі, то ж дайте собі врешті з цим спокій. Адже тепер 
середина двадцятого сторіччя! В школі про шляхту на уроках історії 
вчать, але мені ніколи й на думку не спадало, що я на власні очі по-
бачу живого шляхтича, до того ж — начальника відділу держбезпеки 
чи міліції. А де, ясновельможний пане шляхтич, ваша карабеля? 1

— Знайшлася б, знайшлася б. І хоч це й двадцяте сторіччя, това-
ришу підпоручник, а традиція живе, й нічого тут не зробиш... Якась 
частка істини в тому є, що шляхетські традиції сприяють розбратові 
й реакції. От, скажімо, Рейтар. Шляхтич, отож його тут вважають 
своїм і охочіше переховують, годують, допомагають.

— Рейтар шляхтич?
— Так, з Валькової Гурки походить. Недалеко звідсіля. Його по-

кійний батько був перед війною війтом: хазяїн на всю околицю, до 
графа Потоцького на обіди їздив.

— А в нього родичі є?
— Далеких багато, а з близьких тільки мати та молодша сестра.
— Вони і тепер живуть у Вальковій Гурці?
— Так.
— То хіба не можна його вистежити? Що ж він — ніколи до них 

не навідується?
Ставинський допив пиво й знизав плечем:
— Не наша парафія. Міліція там тільки при обшуках буває, а цим, 

як правило, займається держбезпека... Мабуть же, не змогла, коли досі 
.не схопила. То хитра бестія, цей Рейтар.

— А де тепер малі Годзялки?
— У родичів живуть. Господарство залишилося напризволяще.
— Так. Сиротам завжди важко... Ну що ж, товаришу сержант, 

дякую за пиво. Маю рушати.
— Нема за що. Але й пече сьогодні, не заздрю я вашій прогу-

лянці.
Ставинський визирнув у вікно. В затінку акацій солдати курили, 

розмовляючи з двома міліціонерами. Прудкий жадібно хлебтав вине-
сену йому воду, потім сів і висолопив довгого рожевого язика.

1 Карабеля — старовинна крива шабля, одна з ознак приналежності до шляхет-
ського стану.
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— Собаку добули?
— Оце якраз хочу випробувати.
— Гарний пес. Шкода, що тоді в Рудзькому лісі його з нами не 

було... Куди їдете, коли не таємгиця?
— Від Дрогичина почнемо, над Бугом походимо, пошукаємо.
— Якщо випаде вам по дорозі, заїдьте до Следзянця — побала-

кайте з Полецьким. Ну, знайдіть привід, води напитись або що. Це 
мій швагер. Після полудня майже завжди вдома. Він листоноша, 
скрізь буває, то й міг щось побачити чи почути. Пошліться на мене.

— Шляхтич? — з усмішкою запитав Боровець.
— Ні. Селянин з діда-прадіда.
— Як же це ви, товаришу шляхтич, із селянкою одружилися? 

Це ж мезальянс!
— Тим-то й ба, що ні! Кров шляхтича завжди візьме гору. Звичай 

дозволяє шляхтичеві побратися з селянкою, але боронь боже, щоб нав-
паки!

— Еге, тут, я бачу, й чорт нічого не второпає. У всякому разі, ме-
ні, селянинові з діда-прадіда, треба бути обачливим, щоб у якусь шлях-
тянку не закохатись і не дістати гарбуза.

— Стережіться! — розсміявся сержант.
— Ну, бувайте, і ще раз дякую.
Подалися дорогою на Яідолти, потім звернули праворуч на Остро- 

жани й через Сеневиці вкотили на сонні, безлюдні в цей спекотний 
час вулички Дрогичина. Під’їхали до міліції, але ні її начальник, ні 
гмінний референт органів безпеки не змогли сказати Боровцеві нічого 
певного. Мовляв, вештаються тут різні по околиці, в самому Дрогичині 
також було кілька чужих, але то туристи. Адже зараз пора літніх 
відпусток, а в інших районах Польщі давно забули про банди. Чи не 
переправлявся хто через Буг? Міст і пороми охороняються цілодобово. 
Хіба що довбанками чи вбрід. Буг місцями тільки по шию, можна й 
перебрести, понад усім берегом варту не виставиш. Колишні підвладні 
Молота, особливо Світанок, може, й спробують перейти Буг: за річкою 
в них чимало криївок, і з тамтешніми бандами Глухаря, Ластівки та 
Акули вони підтримують тісні зв’язки. Чи переходять звідти на цей 
бік? Ні, як правило, ні. Адже по цей бік район Рейтара, а вони його 
бояться більше, ніж нас. У його загоні жорстока дисципліна, інколи за 
непокору— куля в лоб. Тож оті з-за Бугу воліють сюди не потикатися. 
Лише взимку, коли замерзає Буг і хурделить,— налітають вряди-годи, 
як та вовча зграя. А в самому Дрогичині? Тепер спокійно, але й тут 
по-всякому бувало: до речі, кілька тутешніх і досі переховуються 
в лісах.

— А містечко гарне!
— Ви вперше в наших краях?
— Досі не траплялось нагоди.
— То ходімте, я вам його покажу.
— Нема коли займатись туризмом.
— За півгодини встигнемо піднятись до замку й подивитися звід-

ти на Буг. Дивовижна панорама!
— На Буг? А котра зараз година? П’ятнадцята? Ну що ж, начеб-

то й справді маю час. Це далеко?
— Та ні.
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Референт, симпатичний невисокий чорнявий хлопець, узявся супро-
водити Боровця. Віддавши відповідні розпорядження Канюку, підпо- 
ручник разом з референтом попрямував до Бугу. Дорогою вони зайшли 
до приватного шинку, розташованого неподалік від кафедрального со-
бору. Шинкар улесливо вклонився гостям у пояс і подав два кух-
лі. Боровець, якого вже мучила спрага, здмухнув піну й випив усе вод- 
нодух. Зала була майже порожня, тільки за двома столиками сиділи 
кілька чоловіків і, незважаючи на спеку, пили горілку. Мабуть, тутеш-
ні, бо референт навіть не глянув у їхній бік. Зате дехто з тих пияків 
придивлявся до новоприбулих, і ці погляди навіть за великого бажання 
годі було назвати зичливими.

Невдовзі вони знову опинилися на спекоті. Підпоручник зняв пі-
лотку. Вузькою, ледь помітною стежкою, що круто бралась на пагорб, 
обоє почали видиратись нагору.

— Ну і вклепався,— нарікав Боровець,— коли б знаття, що на ме-
не тут чекатимуть такі випробування, нізащо б не пішов.

— Не плач, не плач. Іще кілька кроків — і побачиш красу, якої 
зроду не бачив.

— Може, й так, але я вже ледве дихаю.
Останні метри подолали мало не навкарачках. Боровець обтрусив 

коліна, випростався... і занімів. Вони стояли на крутому березі Бугу, 
що темно-зеленою стрічкою вився далеко внизу. Розлогою рівниною 
південного берега погляд линув ген-ген удалечінь, до поцяткованих ко-
пицями сіна лук і житніх ланів, невеличких сіл і перелісків. Зарості 
верболозу широким півколом позначали шлях тихоплинної річки й та-
нули на обрії.

— Ну як?
— Неаполь!
— Дивись, дивись, тільки не вмирай від захвату, а краще приїз-

ди ще.
— Неодмінно.
Обидва розсміялися. Страшенно симпатичний хлопець був цей ре-

ферент. Боровець почувався з ним, як з давнім приятелем. Посідали, він 
розстебнув портупею й зняв ремінь і кобуру. Референт аж тепер ски-
нув піджак і також зняв перекинутий на ремінці через плече пістолет 
у спеціальній кобурі. Нагорі повівав лагідний вітерець, спека докучала 
менше.

— А знаєш, старий, у мене таке відчуття, ніби я на шкільній екс-
курсії.

— Так, то була чудова пора... Ти з яких країв?
— Із Жешувщини.
— Не близько. Гарно там у вас?
— Гірок більше. Бескиди.
— А як там тепер, спокійно?
— Загалом спокійно. Ніяк не збагну, що тут у вас за чортівня. 

Чому все це так довго тягнеться?
— Побудеш іще трохи — більше зрозумієш.
— А ти звідкіля?
— Тутешній, з Ляска.
— Служба важка?
— По-різному.
— Випадало тобі стріляти в них?
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— Частіше їм у мене. їду якось лісом, а тут як стьобне з автома* 
та. Понівечив мені велосипед, стерво... А вдруге — під час операції. 
Натрапив я на пораненого, він по мені чергою. Не стану ж я добивати 
гада, хоч руки аж тремтіли.

— То від страху.
— Де там, од люті!
— Він, кажу, від страху по тобі стріляв. Кілька днів тому я отак 

солдата втратив... Ішов хлопець у цепу й мало не наступив на такого. 
Насмерть хлопчину...

Вони помовчали якусь хвилину, підставляючи обличчя сонцю. Бо- 
ровцеві щось пригадалось:

— Послухай-но, Следзянець — велике село?
— Не дуже. А що хіба?
— Може, ти там знаєш Полецького?
— Листоношу, швагра начальника відділення з Цєшанця? Знаю. 

Правильний чоловік.
— Ставинський радив, щоб я зв’язався з. ним. Де він мешкає?
— Дуже просто знайти. Як їхатимеш з Дрогичииа — ліворуч пер-

ша хата під червоною черепицею.
— Може, він щось знає?
— Навряд. А зрештою... Слухай, старий, як тебе звуть?
— Анджей Боровець.
— А мене Тадек Влодарський. Балакаємо, балакаємо, а й досі 

один одному не відрекомендувалися. Слухай, Анджею, я от міркую, 
як тобі допомогти. У тебе собака, це непогано. Постривай... Тобі на 
Следзянець, а потім аж до Браного?

— Саме цей маршрут.
— Давай домовимося так. Поїдь, оглянь усе, а потім вертайся зно-

ву до нас. Я до того часу спробую дещо з’ясувати. Ввечері маю стрі-
тись із одним — якраз повертається з глибинки.

— На котру домовляємось?
— Дні тепер довгі, ну, скажімо, на двадцяту. Згода?
— Згода. А зараз котра? Ого! Друже, я мушу втікати.
— Тікаймо, хоч і шкода. Полежали б, присмагли. Бо вигляд у те-

бе, як у мірошникового сина.
— А в тебе, як у пекарчука.
Кпинячи один з одного, вони привели себе в порядок і почали спу-

скатися вниз, тільки вже не кручею, навпростець, а кружною, трохи 
ширшою й не такою стрімкою стежкою. І майже біля підніжжя зустрі-
ли двох дівчат, що підіймалися вгору. Ніби сестри-близнючки, вони 
обидві були в однакових блакитних сукнях. Напевно, йшли загоря-
ти, бо одна з них, білява й вища, тримала під пахвою картату ковдру. 
Боровець торкнув Влодарського, який ішов попереду:

— Мов сарни, га?
— Можемо пополювати.
Боровець не встиг відповісти, бо дівчата вже підійшли. Щоб роз-

минутися на вузькій стежці, хтось мав одступити вбік. Першими це 
зробили дівчата. Влодарський одразу ж відреагував:

— Ми протестуємо! Прошу дуже, дорогі дівчата, дорога вільна!
Дівчата розсміялись. Усмішки в обох були приємні, проте Боров-

цеві припала до вподоби худорлява блондинка з ковдрою.
— Дякуємо. t
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Це озвалась вона. Голос був м’який і мелодійний. її чорнява по-
друга пішла вперед, вона рушила слідом, але ковдра зачепилася за 
кущ глоду й вислизнула в неї з-під пахви.

— Маленька аварія,— оголосив Тадеуш і хотів допомогти, та 
Анджей його випередив. Дівчина підтримувала ковдру за один край, 
а він став навшпиньки й намагався відчепити другий. Нарешті відче-
пив— і тільки тоді звів погляд на дівчину. Смаглява шия, вперте під-
боріддя, рожеві, нефарбовані вуста, а очі... неймовірно великі, блакитні 
очі. Усе це тривало мить, бо обоє відразу ж одвели погляди. Стрілися 
очима ще раз, коли, складаючи ковдру, торкнулись одне одного паль-
цями.

— Дякую, товаришу підпоручник.
— Пусте...
Оминувши чорняву подругу, котра на кілька кроків вище розмов-

ляла з Влодарським, білявка почала швидко спинатися вгору. Не ози-
ралась.

— Басю, зачекай, куди ти біжиш? — гукнула вслід їй подруга.
Та спинилася й, обернувшись, глянула назад, приклавши долоню 

дашком до очей. Підпоручник не був певен, чи подивилася й на нього, 
бо була вже досить далеко.

Чорнява наздогнала її, вони перешепнулись і, вибухнувши голос-
ним сміхом, рушили стежкою й зникли за поворотом. Підпоручник зняв 
пілотку й розстебнув комірець.

— Ну, що скажеш? — Влодарський поплескав його по плечі. Бо- 
ровець мовчки пішов далі, а Тадеуш розповідав: — Нетутешні. Ота чор-
нява кицька каже, нібито приїхали з Ляска до родичів на суботу й 
неділю. Доведеться перевірити, бо хто його знає, що вони за одні... 
Але ж і гарна чорнобрива...

Боровець не відповідав. Він усе ще дивився в голубі очі дівчини, 
чув її голос і сміх. Бася... І сам собі дивувався, чому так розхвилювало 
його це дівча, яке бачив лише кілька хвилин...

Розпрощавшись з Влодарським, він вирушив визначеним марш-
рутом і в Следзянці дуже просто розшукав листоношу. Вони вдали, 
ніби треба долити радіатор водою, й, поки шофер доливав, Боровець 
переговорив з Полецьким. Ні. той нічого особливого в околиці не помі-
чав. Хіба що... Коли проїздив сьогодні вранці путівцем повз хутір під 
Острожанами, йому здалося, йіби в переліску майнули постаті якихось 
військових. Полецький не міг сказати, скільки їх там було; він вза-
галі не був певен, чи все це йому не привиділось. «Всі зараз такі напо-
лохані!.. Як туди дістатись? Виїхати на шосе за Дрогичином й одра-
зу ж за хрестом звернути ліворуч, а там побачите й отой гайок: зовсім 
невеличкий, берези, вільшняк і глід». Боровець довше не гаявся. Го-
лосно подякувавши за відро, він подав сигнал до від’їзду. Надвечір, як 
і було домовлено, повернувся до Дрогичина. Влодарського не застав, 
довелося зачекати. Нарешті він з ’явився на велосипеді, кинув його під 
стіною й відкликав Боровця убік. Полецький мав рацію: інші теж ба-
чили поблизу Острожан якихось людей у військовій формі. І ще одна 
цікава деталь: чоловік з Острожан, якого давно підозрювали в зв’яз-
ках з бандою, взяв уранці в поле стільки харчів, неначе збирався там 
зимувати, а тим часом обідати повернувся додому. Це вже було неаби- 
що. Вирішили розшукати той гайок, що про нього казав Полецький. 
Вже посутеніло, коли дісталися до потрібного місця. Скраю відразу ж
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помітили витолочену траву й знайшли кілька недокурків. Пущений 
Фельчаком на довгому повідку Прудкий узяв слід і рвонув уперед. 
Вів швидко і впевнено, петляючи по межах і луках, у перелісках і ча-
гарниках. Люди бігли за ним із зброєю напоготові, аж доки біля струм-
ка пес таки загубив слід. Він покрутився коло старої верби, кілька ра-
зів підбігав до самої води, скавучав від збудження й собачої завзя-
тості, але подальшого сліду взяти не міг. Єфрейтор Фельчак виправдо-
вував собаку: і

— Вони або переправилися на той бік, або ж побрели водою.
— То чого ж ми товчемось, гайда на той берег.
Фельчак перший поліз у воду, собака поплив за ним, тоді забрели 

капрал Канюк і ще двоє солдатів. Боровець і Влодарський з рештою 
відділення залишилися по цей бік. За струмком повторилася та сама 
історія. Пес шаленів, заповзято шастав уздовж струмка й не знаходив 
сліду. Обстеживши берег в обидва боки метрів на двісті, солдати по-
вернули назад.

— Не інакше, як брели водою,— зробив висновок Фельчак.
Виливаючи воду з чобіт, капрал Канюк докинув:
— Дно не мулисте, тверде, вода ледве до пояса. Могли брести, 

тільки дідько їх знає, в який бік. Наче виходить на те, що йшли до 
Бугу. Інакше нащо б їм було заплутувати сліди і знову вертати до 
лісу?

Боровець трохи розгубився. Цього потічка на його карті не було, а 
після багатокілометрової біганини й петляння з собакою він погано 
орієнтувався, тому спитав у Влодарського:

— Може, ти знаєш, де це ми зав’язли?
— Десь між Арбасами й Следзянцем...
— Знову цей Следзянець? А хай би йому! Крутимося, як той 

Швейк дорогою до Будейовиць. От що, пройдемо до гирла струмка, 
а там побачимо. Ми залишимося з цього боку, а ви, Канюк, з п’ятьма 
солдатами й собакою катайте на той берег. Все одно ви вже мокрі, як 
хлющ.

— Слухаюсь, громадянине підпоручник. Фельчак, Валюк, Липин- 
ський, Долиняк і Зимецький — за мною!

— Чекайте! Умовний сигнал: три короткі спалахи ліхтаря, щоб 
одне одного не перестріляти. І пильнуйте там, бо береги поросли ло-
зою, ще натрапите на когось у тій гущавині. Не курити, просуватись 
тихо, а взагалі — самі знаєте.

— Так точно, громадянине підпоручник, не вперше.
— Ну, то вперед!
Захлюпотіла темна вода, й невдовзі група капрала Канюка пере-

брела на протилежний берег. Рушили одночасно, щільним цепом про-
чісуючи прибережні зарості верболозу. Трохи повиднішало, бо зійшов 
молодик, і в його зеленкуватому світлі видно було на кілька метрів. 
Випала роса, яка віщувала на завтра погідну днину, але утруднювала 
собаці пошуки сліду. Інколи з того берега чулися зрадливі звуки: то 
трісне під ногою сухе гілля, то хтось заплутається в ожині. Собака, 
мабуть, добре йшов, бо за кілька хвилин групу Канюка вже не було 
чути. Боровець приспішив ходу. Ліворуч із пістолетом у руці просу-
вався Влодарський. З правого боку блимали вогні села, порипував жу-
равель криниці, мукали корови й коли-не-коли побріхували пси. Вло-
дарський, наблизившись до Боровця, тихо промовив:
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— Знаєш де ми? Тепер я вже пізнаю. Праворуч Арбаси, а зліва 
лишився Следзянець. Поблизу Буг.

— Група Канюка вже хтозна-де попереду!
— А сигналу не дають...
Боровець побіг. Влодарський із солдатами поспішав за ним. Вер- 

болоз густішав, зарості тяглися вже не смугою вздовж води, а просте-
ршійся справжніми хащами, ширшим став і потік, що ніби розсував 
береги. З ’явилися мілкі піщані заводі, якісь баюри, підмокла болотяна 
трава. Бігти ставало чимдалі важче. Десь попереду, над Бугом, розляг-
лись постріли. Спершу одна довга автоматна черга, потім ще і ще. 
Отже, розпочався бій. Біжучи, Боровець зважував подумки два рішен-
ня: негайно перебиратися на другий бік, чи порівнятися спочатку з гру-
пою Канюка на цьому боці, а вже потім діяти, як підкажуть обставини. 
Вибрав останнє. Раптом на протилежному березі блимнув ліхтар. Бо-
ровець теж блйхмнув у відповідь, і через воду хтось погукав:

— Громадянине підпоручник! — То був Зимецький.
— Що там таке?
— Засідка. Капрал Канюк просив, щоб ви зайшли їм у фланг із 

свого боку. Бо вони, певно, хочуть переправитись через Буг.
— Поранені є?
— Не знаю.
— Ну, то біжи туди, а ми подамося цим берегом. Багато їх?
— У темряві не розбереш. Але стрілянина така...
Цього Зимецький міг і не говорити: бій на тому боці не втихав.
— Буг тут широкий? — звернувся Боровець до Влодарського
— З півсотні метрів,— відповів той.
— Мабуть, таки форсуватимуть...
— Авжеж. Для того сюди й прийшли.
— Тож чи не краще прихопити їх біля самої води?
— І перекрити їм шлях до втечі!
— Хлопці,, вам ясно, що кожен має робити?
— Ясно! — озвався за всіх малий Копець.
— Відкриваєте вогонь тільки за моїм наказом. І взагалі, кожен 

повинен мати голову на в’язах, щоб вийти з цього живим, та й своїх 
не покалічити.

Рушили бігцем. Стрілянина то віддалялась, то знов наближалася. 
Схоже було, що учасники сутички міняли позиції. Аж от попереду за-
сріблилася широка стрічка Бугу, за котрою жевріло віконцями хатин 
якесь село. Група дісталась нарешті гирла потоку. Тепер бій точився 
вже поруч. Боровець кусав губи з безсилої люті. Як же допомогти 
своїм? Він уже був рушив до води, коли з верболозу по той бік потоку 
тихо вислизнув спочатку один човен, за ним другий, і в кожному, як 
це легко було розрізнити у водному дзеркалі,— по кілька похилених 
постатей. Фредецький, що заліг з кулеметом обіч підпоручника, обе-
режно перевів затвор. Тим часом стрілянина на березі не дуже слаб-
шала. Недалеко глухо тахкав бандитський кулемет. Ну звісно ж, так 
воно і є! Частина бандитів затримує солдатів, а решта намагається 
чкурнути через Буг. їхні надміру перевантажені хиткі довбанки вже 
вийшли на середину гирла. Місяць світив ясно, а може, й напруження 
тих хвилин загострило зір, і Боровець добре розрізняв окремі постаті 
в чорних беретах. Банда. Сумніву не було. Боровця та його солдатів 
відділяло від човнів якихось два десятки метрів. Усі п’ять ство-
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лів — з ручним кулеметом Фредецького й пістолетом Влодарського —* 
повільно посувалися, націлені на човни. Всі чекали наказу. Але підпо- 
ручник мовчав. Не витримавши, Влодарський торгнув Боровця за пле-
че. Тієї ж миті розлігся зривистий від нервового напруження, але гуч-
ний і владний голос підпоручника:

— Стій! Ми Військо польське! Кинути зброю! Плисти до берега?
Тиша тривала секунди. Один з бандитів з несподіванки хитнувсь

і впав у воду. З ближчого човна сипонула автоматна черга, скошуючи 
лозини й здіймаючи над головами солдатів Боровця фонтанчики піску. 
Малий Копець тихо зойкнув.

— Вогонь! — крикнув підпоручник. З другого берега, від Канюка, 
блимнув ліхтарик. Боровець відповів на умовний сигнал. Тричі рво-
нули гранати. Лісовики стрибали з довбанок, борсаючись по пахви у 
воді. Дехто намагався стріляти, кілька повернуло назад, але порятун-
ку не було й там, бо Канюк та його солдати знову заганяли їх у воду. 
Коли бандити перестали огризатися, Боровець зеленою ракетою дав 
сигнал припинити вогонь. Один човен пішов під воду, другий, перевер-
нутий догори дном, лінива течія поволі зносила на стрижень Бугу. 
Чулися тихі прокльони й благання:

— Не стріляйте! Здаємось!
— Кидайте зброю! Виходьте сюди. Тільки без вибриків, бо нака-

жу поновити вогонь.
Бандити кидали зброю в воду, брали під руки поранених
— Канюк! Чуєш мене?
— Чую, громадянине підпоручник!
— Як там у вас?
— Нормально, громадянине підпоручник. Усі живі.
— Добре.
На берег вийшли десятеро бандитів, четверо з них були важко 

поранені. Притягли шість трупів. Бракувало ще п’ятьох, з-поміж них 
ватажка — Світанка. Загинули чи втекли — з цим важко було розібра-
тись у нічній пітьмі, в хащах очерету й верболозу. В групі Боровця 
поранений був лише Копець. Підпоручник зв’язався по радіо з коман-
диром батальйону, той наказав чекати на санітарну машину й ще одну, 
яка мала забрати захоплених бандитів.

Солдати запалили багаття, поперев’язували всіх поранених. Роз-
ставили варту. Боровець і Влодарський стояли віддалік, на березі 
Бугу. Влодарський витяг цигарки й почастував Боровця. Той запалив, 
присів навпочіпки й занурив руку в воду. Влодарський зім’яв цигарку 
й присів поруч:

— Анджею!
— Ну?
— Не ображайся, ми мало знаємо один одного... Коли ті човни 

пропливали перед нашим носом, а ти не віддавав наказу стріляти, я 
подумав... що ти з переляку заціпенів.

— Правда?
— Я так подумав.
— А тепер?
— Гадаю, ти мав рацію. Ми їх і так потовкли. Але ж і ризик був 

у тому вичікуванні...
— Була мить, коли я сам мало не натиснув на курок без попере-

дження— як це роблять вони. Слухай... ми, мабуть, і справді чимось
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од них відрізняємось. Я хотів дати їм шанс, право вибору... Сьогодні 
вперше в житті наказав стріляти й сам стріляв у людей.

Боровець приклав до скронь мокрі долоні. Влодарський мовчки 
поплескав його по плечі. На протилежному березі Бугу знову засві-
чувалися згаслі під час стрілянини вогники. Почувся гуркіт автома-
шин, і незабаром по поверхні води ковзнуло світло автомобільних 
фар...

Наступного дня, повернувшись до Ляска, Боровець відвідав у гос-
піталі Копця. Хлопець лежав у бинтах, як та лялька, але його весела 
лагідна вдача не дозволяла йому скаржитись. Незважаючи на біль у 
простреленому плечі, Копець привітав свого командира усмішкою, сам 
з себе кепкуючи:

— Якби я не підняв надто високо плече, воно й обійшлося б. Але 
незручно було лежати, дай, думаю, трохи повернусь, а воно як лус-
не — ніби копнули носаком.

— Твоє щастя, що голову не повернув...
Боровець посидів, погомонів, залишив хлопцеві добуту плитку 

шоколаду й саме налаштувався йти, коли на порозі з ’явилася сестра- 
жалібииця. Боровець підхопився й застиг, не в змозі видушити з себе 
й слова. За два кроки перед ним сестра зупинилася, підвела на нього 
очі — і скляночки з ліками на таці, що була у неї в руках, озвались 
ледь чутним дзенькотом. Обоє дивились так, неначе побачили привид. 
Мовчки спостерігав цю несподівану сцену й Копець. Він перший опа-
м’ятався й на правах господаря вирішив їх познайомити:

— Це, сестро, мій командир, громадянин підпоручник Боровець. 
Але ж і налякали ви його!

Дівчина і офіцер всміхнулися майже одночасно. Підпоручник лег-
ко вклонився. Барбара, а це була саме вона, зашарілась і з докором 
у голосі спитала пораненого:

— Невже я така страшна?
Поставила ліки біля ліжка й заходилась поправляти пораненому 

постіль. Боровець і далі стояв, ніби заворожений. Удруге вже диву-
вався, який незвичайний вплив мала на нього ця дівчина. їй був до ли-
ця й халат, і так само білий, кокетливо заколотий на пишному руся-
вому волоссі чепчик. її несподівана поява в цій палаті приголомшила 
його, і він розгублено пробелькотів:

— Тож ви той... ну... тримайтеся, Копець.
— Дякую за гостинець і відвідини, громадянине підпоручник. Пе-

редайте хлопцям привіт.
Боровець притьмом вискочив з палати, ніби хтось за ним гнався. 

Серце калатало. Аж на сходах збагнув, що замість власної пілотки, 
мне в руках паперову торбинку, в якій приносив Копцеві шоколад. Ад-
же без головного убору не покажешся в казармі, сказав він сам собі, 
й пішов назад. Сестра стояла в коридорі й здалеку всміхалася до 
нього:

— Ось і ви! А я вже сушила собі голову, як передати вам пілот-
ку. Прошу.

— Дуже дякую.
— Нема за що.
Вони стояли в довгому, порожньому коридорі й знову мовчали. 

Непокірливий кучер вибився в неї з-під чепчика, вона заправила його.
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— То я вже піду...— мовила якось невпевнено.
Боровець наче щойно прокинувся від сну.
— Так, звичайно... Але я не назвав себе. Анджей Боровець.
— Барбара Клодковська.
— Я знаю, що вас звуть Барбарою.
— Звідки?
— Запам’ятав... У Дрогичині ваша приятелька назвала вас на ім’я. 

Пригадуєте? Я й запам’ятав: Бася.
— Я не сподівалася зустріти вас тут.
— Я теж... А що з Копцем?
— З отим веселуном? Все буде гаразд.
— Можна його... частіше відвідувати?
— Авжеж.
— А коли у вас наступне чергування?
— Я бачу, ви перестаєте мене боятися.
— Я кажу цілком серйозно.
— І я.
— То коли ви чергуєте?
— Через день.
— А що робитимете взавтра?
— Відсипатимусь після нічної зміни.
— А коли виспитесь, пополудні?
— Піду в кіно або до подруги.
— А якби я завтра розстарався на два квитки?
— То ми з Монікою охоче б з них скористалися.
— З Монікою? Це хто?
— Та ви ж її знаєте — ота чорнява, з якою я була в Дрогичині.
— А що буде зі мною?
— В такому разі, вам слід подбати про три квитки.
— Отже, завтра о шостій біля кіно?
— Згода. А тепер я вже маю йти. До побачення, Анджею. 
Дівчина простягла руку. її потиск був несподівано міцний, рі-

шучий.
— До побачення, Басю.
Боровець стояв і дивився їй услід, аж доки вона зникла за якимись 

дверима. Лише тоді й він рушив до виходу.

в

Сутички з працівниками органів безпеки й солдатами регулярних 
підрозділів були для Рейтара звичною справою, і щодо цього досвіду 
йому не бракувало. Вважаючи, що цього разу, як і завжди, скрізь про-
чісуватимуть ліси, він розпорядився, хоча досі літньої пори ніколи до 
такого не вдавався, щоб патрулі — групи, з яких складався загін, — 
негайно розсипалися по околицях, якнайдалі від Рудзького лісу, і за-
чаїлися по криївках. Передбачаючи, що на мостах, перехрестях доріг, 
у більших селах і висілках влаштовуватимуть контрольні пункти і засід-
ки* Рейтар попередив про це своїх підлеглих і наказав добуватися до 
сховищ потаємними стежками й тільки вночі. Він заборонив також 
вербувати нових людей і робити, бев його спеціального дозволу будь- 
які напади. Одне слово, Рейтар вирішив якийсь час пересидіти.
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Уточнивши систему зв’язку через певні пункта й «поштові скринь-
ки», за які правили дупла в самітних деревах, придорожні хрести тощо, 
— в них ховали письмове повідомлення чи умовні знаки, — Рейтар у 
товаристві самого лише Здісека теж подався на конспіративну квар-
тиру.

Перший тиждень він переховувався на висілку неподалік від Шепе- 
това. Цей «дальній стрибок» мав гарантувати йому цілковиту безпеку 
й спокій, а також дати можливість обміркувати свою тактику на най-
ближчий час. У місцевості, куди подався Рейтар, закінчували косити сіно і 
готувалися до жнив. Тут не було ніяких облав чи прочісувань, навіть 
за великого бажання годі було побачити військових, хіба що на голов-
ному тракті, під час маневрів. Місцева міліція й органи безпеки теж не 
проявляли особливої активності. Звідси Рейтар стежив за розголосом, 
якого набирала новина про смерть Молота, і за реакцією місцевого на-
селення. До нього дійшли чутки, нібито Світанка на чолі чималої групи, 
збитої з людей Молота, зненацька захопили солдати КВБ, й під час 
переправи через Буг він утратив півтора десятка чоловік, а сам ледь 
урятувався. Після смерті Молота Рейтар мав намір зібрати під свою 
руку всіх його колишніх підлеглих. Саме тому й тільки тому втрату 
Світанком стількох людей він розглядав, як свою власну поразку. Вті-
шався тільки тим, що не було жодного сигналу про провал будь-кого 
з його власного загону. Отже, запроваджені ним дисципліна і тактика 
складалися в систему, якої варто було дотримуватись і надалі. Лежачи 
на свіжому сіні, щойно привезеному з сонячних лук, Рейтар звірявся 
Здісекові:

— Небіжчик Молот розбестив їх так, що вони зовсім від рук відби-
лися. То вже не загін, а зграя злодюг і п’яниць. Навіть Світанок. Ма-
кітра, здавалося б, варить, а й той дав себе одурити, як баран. А я ж 
казав йолопові, щоб оминав мости, не пхався на переправи, бо саме там 
і можна попастися. Не послухав, кретин! Стільки людей загубив!

— Не виконав вашого наказу, пане командир?!
— Отож. Далися взнаки старі звички. Він собі уявляє, що в мене 

буде як у Молота. Е ні, мій любий, у мене ти не поскачеш! А за неви-
конання наказу відповідатимеш!

— Кулю в лоба та й по всьому!
Рейтар тільки посміхнувсь. Його не раз розважали наївне, сліпе 

завзяття Здісека, його собача відданість.
— Ну, не гарячкуй.
— Але ж він не виконав наказу!
— Справжнє військо тримається на беззастережному виконанні 

наказів, це так. Але ти знаєш, що з центру ще не було вказівки про 
підпорядкування загону Молота мені. Через це мій наказ не мав для 
Світанка такої сили, яку повинен мати. Розумієш?

Здісек, щоправда, не дуже розумів, але якщо його командир так 
каже, то, очевидно, так воно і є.

— Розумію, пане командир!
Хвилю помовчали, та оскільки сьогодні Рейтар був схильний до 

розмов, що останнім часом траплялося з ним не дуже часто, Здісек 
підкинув нову тему:

— А оті Добитки — то теж чортове зілля, чи не так, пане коман-
дир?
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— Я їх, негідників, і під землею знайду, — буркнув роздратований 
цим нагадом Рейтар.

— Кажуть, буцімто наших коней у Бранську на ярмарку продали.
— Добитки?
— Одні кажуть про них, інші — про ксьондза Патера...
— А до чого тут ксьондз?
— Він, начебто, ходив причащати Римшу.
— Хто це тобі казав? Чом одразу мені не доповів?
— Я не був певний, пане командир. А говорив мені наш хазяїн, ко-

ли я ходив по обід.
— Не був певний, не був певний! Ти повинен доповідати мені негай-

но й про все — скільки я тобі втовкмачуватиму? Ти доповідай, а дума-
тиму я!

— Слухаюсь, пане командир.
— А тих клятих Добитків я ще знайду. То все через них заварило-

ся. І на якого біса Молот їх прийняв?! Хотів, мабуть, мені допекти, а 
пригрів гадюку за пазухою на свою ж погибель.

— Люди гомонять, що командира Молота «убеки» в Ляску на пло-
щі показували.

— Вихвалялися. Хотіли довести, ніби знищили підпілля, залякати 
тих, хто з нами співробітничає. Але заждіть, «товариші», я вам щедове-. 
ду, хто тут хазяїн!.. А тепер годі балакати, спи, Здісеку, бо завтра вран-
ці рушаємо звідси.

— Слухаюсь! На добраніч, пане командир.
— На добраніч, на добраніч...
Здісек намотав на руку ремінь, «бергмана», перевірив, де лежать 

гранати, поправив під головою сіно й скулився, як цуценя.
Рейтарові не спалось. Підклавши руки під голову, він лежав і гли-

пав на солом’яну стріху. Сон не йшов, надокучливі думки не відступали.
Тепер, після смерті Молота, із «старих» залишився тільки він. Мо-

лот загинув по-дурному, але загинув. Бурий, що вдавав із себе вели-
кого героя, спочатку дезертирував, а тепер сидить у в’язниці. Лупашко 
теж сидить, але доки до цього дійшло, переховувався до кінця, не ско-
рився, не відступив. Міцний горішок був майор Лупашко, що й ка-
зати!..

...Лупашко з ’явився на Бєлосточчині в липні сорок четвертого року. 
Перекочувавши туди, де мала постати нова повоєнна Польща, він ви-
рішив боротися проти цієї Польщі до кінця. В околицях Гайнувки, на 
краю Біловезької Пущі, заклав свою базу. Кращого місця годі було й 
шукати. Пуща й поблизькі ліси давали широкі можливості для маневру-
вання й влаштовування схронів, а шляхетські висілки гарантували по-
повнення з-поміж одурманених реакцією противників новостворюваної 
влади. Лупашко негайно зв’язався з місцевими керівниками АК, у то-
му числі й з Рейтаром, котрий виконував тоді функції начальника са-
мооборони в районі «Анеля-51». Рейтар, як один з добре відомих у цих 
краях ватажків, мав у своєму розпорядженні ще з часів окупації випро-
бувану мережу зв’язку, конспіративні квартири й кадри, і тому не раз 
ставав Лупашкові в пригоді й робив йому просто-таки неоціненні пос-
луги. Незалежно від тактично-оперативної взаємодії з місцевими керів-
никами Лупашко налагодив безпосередній зв’язок з начальником окру-
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гу Мстиславом і прийняв його керівництво. Зорієнтувавшись, з ким має 
справу. Мстислав поклав на майора «/іупашка командування всіма 
збройними загонами на Бєлосточчині. Діставши такі широкі повнова-
ження, Лупашко енергійно взявся за діло. Використовуючи спантеличе-
ну маломаєтну шляхту й особливо репатріантів зі сходу, Лупашко 
швидко організував добре вимуштруваний загін—понад п’ятсот багнетів 
і шабель. Півтисячі готових на все людей — то вже була сила, з якою 
доводилось рахуватися всерйоз, тим більше, що в той час готувався 
січневий наступ сорок п’ятого року, і всі радянські військові частини, 
які дислокувалися тут, так само як і частини Війська польського, що 
формувались на Бєлосточчині, були призначені не для сутичок з вну-
трішнім ворогом, а для фронтових боїв. Це дозволило бандам реакції 
перейти в наступ, а в деяких районах країни навіть ліквідувати тільки- 
но створені органи народної влади. Тож навесні сорок п’ятого року, ко-
ли штурмували Берлін, Лупашко лютував на Бєлосточчині, залишаючи 
по собі трупи й згарища. Очолюване ним з ’єднання поділялося на чо-
тири ескадрони, одним з яких командував Бурий. Бурого Лупашко знав 
ще з Віленщини. До їх нової зустрічі, вже на Підляшші, спричинився 
звичайний випадок, що мав, проте, трагічні наслідки як для самого Бу-
рого, так і для довколишнього населення.

Бурий не був родом з Бєлосточчини, та й на Віленщині опинився 
лише напередодні другої світової війни: служив сержантом у 19-ій пі-
хотній дивізії. Безпосередньої участі у вересневій кампанії не брав, а 
пізніше вступив до АК. Тоді й прийняв кличку Бурий. Спочатку пере-
бував у Вільно 1 в підпіллі, а в сорок третьому був перекинутий у 3-ю 
бригаду Щербця, яку згодом і очолив. Однак не поталанило Бурому як 
командиру. Його люди були ситі війною по зав’язку. Чимдалі глибше 
усвідомлюючи безперспективність своєї боротьби, яка не знаходила під-
тримки в польського й білоруського населення, солдати та й офіцери, 
поодинці чи групами кидали бригаду. Бурий не міг спинити той розпад, 
тож вирішив і собі полишити цей район. Він наказав сховати зброю, 
розпустив рештки бригади і з документами на ім’я Єжи Гураля вийшов 
з підпілля...

Був листопад сорок четвертого року. В Любліні вже діяв Польсь-
кий комітет національного визволення, народне військо закликало по-
ляків до своїх лав. Мобілізаційні пункти працювали й за межами краї-
ни — на Волині й Поділлі, у Литві. На один з таких пунктів під Віль-
но і зголосився «підпоручник запасу Єжи Гураль». Ніхто доскіпливо не 
перевіряв його документів, не вивчав біографії. Перед Бурим відкри-
лась неоціненна можливість улитися в нове життя. Але з цієї можливос-
ті він не скористався. Сталося так, що підпоручник Гураль спершу по-
трапив до 4-го запасного полку, який тимчасово квартирував у Бєлосто- 
ці, а звідти — до окремого батальйону по охороні державних лісів. У 
грудні сорок четвертого взвод підпоручника Єжи Гураля було переве-
дено в Біловезьку Пущу. Колишній не вельми вдатний командир 3-ї 
бригади АК мав тепер близько п’ятдесяти підлеглих. Розмістилися в 
Гайнувці. Охороняли сектор від Гайнувки аж до Ожешкова. Вряди-годи 
здійснювали й дальнє патрулювання лісових масивів, що тяглися від 
Радзівілувки й Жерчиць до Рудзького лісу.

1 Теперішній Вільнюс. У 1921 році місто з прилеглою до нього територією було 
насильно включено до складу буржуазної Польщі.
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Службою підпоручник Гураль себе не переобтяжував. Звив у Гай- 
нувці затишне кубельце, пив самогон, учащав до молодих удовичок і 
солдаток.

Поява в районі Біловезької Пущі регулярного підрозділу Війська 
польського не оминула уваги Лупашка. Він наказав зібрати дані про 
підпоручника Гураля. Інформація виявилась досить цікавою. Добре 
хильнувши, Гураль не раз похвалявся, що на Віленщині керував не та-
кою жменькою людей, як оцей обідраний взвод, а був там одним з ке-
рівників АК під кличкою Бурий. Лупашко наказав перевірити все це: 
невже той самий Бурий з 3-ї бригади? Роздобули й фотознімок таємни-
чого підпоручника. Досить було й одного погляду, щоб серед гультяїв. 
які повсідалися довкола щедро заставлено столу, впізнати колишнього 
однодумця. Зробивши це важливе відкриття, Лупашко вирішив поба-
лакати з Бурим. Вони зустрілися сам на сам у безпечному місці під 
Гайнувкою. Наслідки незабаром далися взнаки. 8 травня сорок п’ятого 
року, того дня, коли капітулювала фашистська Німеччина і скінчилась 
війна, підпоручник Єжи Гураль відібрав у своєму взводі тридцять чо-
ловік, до яких мав довіру, посадив на коней і під приводом перевірки 
лісництва повів у Рудзький ліс. Там, під Олексином, у розташуванні 
5-ї бригади АК він доповідав уже як підпоручник Бурий. Кількох солда-
тів, які відмовилися перейти на бік «лісовиків», було розстріляно, реш-
ту включено до банди. Колишній підпоручник Війська польського Гу-
раль знову перетворився на кривавого ватажка Бурого, який очолив 
другий ескадрон. Хоч усі ескадрони входили до складу бригади і під-
лягали Лупашкові, проте вони користувалися значною самостійністю. 
З часом Бурий самовільно перейменував ескадрон на милу його серцю 
3-ю Віленську бригаду АК. Незалежно від з ’єднання Лупашка на Бєло- 
сточчині діяли окремі невеликі загони НЗС і НВС1. Лупашкові підля-
гав також сильний загін Шумного, заступником у якого був Молот. 
Шумний діяв у районі Дрогичина, інколи навіть переправлявся за Буг, 
на територію Люблінського воєводства. Коли ж у липні сорок п’ятого 
року в бою з підрозділом Війська польського Шумного вбили, а разом 
з ним ще кілька десятків чоловік, решту його загону на чолі з Молотом 
приєднали до Лупашка. Невдовзі Молот став командиром одного з йо-
го ескадронів, а згодом, теж самовільно, перейменував ескадрон у 
«бригаду»...

Ніч була холодна. Рейтар спробував глибше заритися в сіно, але 
так і не міг заснути. Він пам’ятав, добре пам’ятав, як Лупашко приймав 
урочисту присягу від Бурого під Олексином. Рейтара було запрошено 
на врочистість, як хазяїна цієї території, оскільки все відбувалося в 
Рудзькому лісі. Бурий вишикував свій загін на галявині. Навпроти ньо-
го — чудово озброєні й споряджені ескадрони Лупашка, вишикувані в 
каре. У військовій формі, чорних беретах і чоботях, лупашківці мали 
куди імпозантніший вигляд, ніж одягнені в полотняні гімнастерки, в 
обмотках, озброєні переважно російськими трилінійними гвинтівками 
колишні солдати, а тепер уже дезертири народного Війська польського. 
Бурий склав рапорт Лупашкові, той тричі розцілував його, а потім

1 НЗС — Національні збройні сили: терористична організація, яка служила інте-
ресам найреакційніших кіл польської, буржуазії. НВС -ч- Національна визвольна спіл- 
ка: створена трохи пізніше організація, споріднена з НЗС.
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звернувся з промовою до новонавернених. Голос у нього був сильний, 
твердий:

— Вітаю в наших лавах героїчного підпоручника Бурого і його 
солдатів, котрі, як і личить полякам, кинули більшовицьке військо й 
приєдналися до справжнього Війська польського, що залишається вір-
ним нашому законному урядові в Лондоні. Вітаю вас у лавах леген-
дарної 5-ї бригади, незмінним і найважливішим завданням якої є зброй-
на боротьба з Радами і так званим демократичним урядом. Ви, вчо-
рашні солдати війська, що виконує накази комуністів і Рад, віднині 
стаєте справжніми польськими воїнами. Ви матимете змогу пересвідчи-
тися, що рано чи пізно всі ваші товариші по зброї, так само, як і ви, 
займуть своє місце поряд з нами. Пам’ятайте: війна ще не закінчилася. 
Там, на Заході,— польський уряд і сильна польська армія, генерал Ан-
дерс і генерал Бур-Коморовський, там наші могутні англійські й аме-
риканські союзники, які невдовзі покажуть більшовикам, де раки зиму-
ють...

Бурому було відведено постійний сектор, який територіально вхо-
див до району «Анеля-51», і це зумовило його досить тісне співробітни-
цтво з Рейтаром. Запальним був той Бурий, завжди парив парка. Про-
тягом короткого часу вигубив майже всю «бригаду», а було в ній по-
над сто чоловік, зокрема взвод уланів на тридцять шабель. Саме з цим 
взводом і ходив Рейтар кілька разів на операції, з ними вирушив на 
підмогу Бурому і врятував його від неминучого розгрому, коли той 
змушений був прийняти бій із значно сильнішим підрозділом Війська 
польського.

У повному складі бригада Лупашка не встигла провести жодної 
операції. Остаточно сформовану в травні сорок п’ятого, вже наприкін-
ці серпня того ж року за наказом нового начальника округу ВІН Будя-
ка бригаду формально було розпущено. Що ж до її окремих ескадронів, 
то вони мали кілька кривавих сутичок з підрозділами Війська польсь-
кого і Радянської Армії. Наприклад, через два дні після переходу до 
Лупашка Бурий і його ескадрон, посуваючись уздовж шосе до Нурця, 
затримав автомашину й розстріляв трьох радянських солдатів, що по-
верталися з фронту. Під Бранськом регулярні польські частини розби-
ли в червні групу Пашка, в липні — Богуна та Єжи. Всього в цих бо-
ях загони Лупашка втратили кілька десятків чоловік. Розлютований 
невдачами, він стягував сили для контрударів. На початку серпня, зне-
нацька напавши на підрозділ 9-го спеціального полку КВБ, лупашків- 
ці вбили чотирьох солдатів. Потім у засідку потрапив взвод 1-го Празь-
кого піхотного полку: загинуло дев’ятеро солдатів. Лупашко невгавав. 
Концентруючи свої ескадрони в Рудзькому лісі або поблизу нього, він 
мав намір переходити до рішучих дій: громити невеликі гарнізони й 
повітові осередки влади. Аж тут його приголомшили оті накази, що на-
дійшли з штабу округу ВІН... На початку вересня в лісі під Пєтковом з 
Лупашком і командирами його ескадронів, зустрівся новий, після ареш-
ту Мстислава, начальник бєлостоцького округу ВІН майор Будяк.

У невеликій кімнаті було тісно, жарко й накурено. Енергійний, се-
редній на зріст майор Будяк вирізнявся з-поміж інших тим, що був у 
цивільному. Говорив неспішно, підкреслюючи вагу своїх аргументів 
помахом кулака. Обличчя в нього було втомлене, під очима набрякли
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капшуки. Він часто робив паузи, щоб змочити горло ковтком води чи 
запалити цигарку. Поряд з ним сидів Лупашко, далі Молот, Бурий і 
ще кільканадцятеро чоловік.

— Пан майор Лупашко нагадав мені, що зо два тижні тому я, так 
само як і він, гадав, що не слід припиняти збройну боротьбу, не слід ви-
ходити з підпілля. Більше того, ми з паном майором виклали свої погля-
ди Мстиславові, який вже тоді вважав, що збройну боротьбу треба при-
пинити, бодай тепер. Все це так. Зо два тижні тому я мав однакову з 
паном майором Лупашком точку зору, але сьогодні, даруйте, пане ма-
йор, я дотримуюсь іншої думки. Перш ніж оголосити вам наказ голов-
ного штабу, перш ніж оголосити власний наказ, я хотів би, як офіцер, 
як товариш по зброї, спробувати вас переконати. Отже, панове, ще два 
тижні тому загальна ситуація була іншою, ніж тепер... Ми солдати. Си-
димо в лісі, проливаємо кров, але великі політичні рішення прийма-
ються не тут, і з цими рішеннями ми повинні рахуватись, пристосовува-
ти до них свої дії. Що змінилось останнім часом? Багато що, дуже ба-
гато. Як ви, панове офіцери, очевидно, знаєте, в другій половині червня 
з ініціативи західних держав, і перш за все Великобританії, в Москві 
розпочалися переговори про утворення в Польщі уряду, до якого уві-
йшли б також наші лондонські представники. Як вам відомо, наприкін-
ці червня було створено Тимчасовий уряд національної єдності, й нині 
він керує країною. Заступником прем’єра й міністром сільського госпо-
дарства став пан Станіслав Миколайчик — колишній прем’єр лондон-
ського уряду. Одночасно пан Миколайчик очолює найбільшу в країні 
політичну організацію — Польську народну партію, яка під його керів-
ництвом і при підтримці всіх патріотичних сил активно готується до ви-
борів і має всі шанси здобути на них перемогу. Думаю, я висловився до-
сить ясно: з Польською народною партією ми йдемо на вибери, які обо-
в’язково виграємо, які все вирішать!.. Але це ще не все, що я хотів вам 
сказати, аби остаточно розвіяти ваші сумніви. Так от, Тимчасовий уряд 
уже визнали США, Англія й Франція, не кажучи вже про інші західні 
країни. Це свідчить про стабільність ситуації в Польщі, тобто про те, що 
Захід не розпочне зараз війни з Росією, а ми, поляки, самі повинні укласти 
між собою modus vivendi. Принаймні найближчим часом нема чого роз-
раховувати на збройний конфлікт між Заходом і Росією, хоч зовсім 
недавно, признаюсь, він здавався майже неминучим. Усе це засвідчи-
ла конференція великої четвірки в Потсдамі, на якій велися перегово-
ри з делегацією нового польського Тимчасового уряду. Це факти, пано-
ве, і ми мусимо на них зважати. Такий наказ головного командуван-
ня ВІН, і Бєлостоцький округ не може його ігнорувати,. Через те я й 
кажу: настав час удатися до іншої тактики й продовжувати боротьбу 
за демократичний устрій Польщі іншими, сказати б, напівлегальними 
методами. Не слід нехтувати й той факт, що оголошена Тимчасовим 
урядом амністія сприяє нам у цьому, ми зможемо роззосередитись по 
країні й легалізуватися. Хочу принагідно запевнити вас: ми маємо як 
необхідні кошти, так і можливість забезпечити кого треба належними 
документами, щоб уберегти людей від імовірних репресій. Є й додатко-
ві аргументи на користь того, що діяти слід саме так, а не інакше. На-
віть найвідданіші з-поміж наших людей чимдалі більше відчувають 
тягар воєнних поневірянь і мріють повернутись нарешті до своїх родин 
і домівок. По-друге, відколи комуністичні війська прибули з фронту, 
наших збройних сил, погляньмо правді в очі, не вистачає для того, щоб 
їм протистояти. Не припинивши збройної боротьби, ми добилися б
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тільки того, що й далі проливалася б братня, як не кажіть, польська 
кров. І, нарешті, третій аргумент: вийшовши з лісу, ми збережемо для 
майбутньої Польщі і її солдатів, я сказав би, її лицарство. Мусимо 
змінити автомат на політичну агітацію, на зброю виборчої боротьби, 
з якої під керівництвом Польської народної партії маємо вийти пере-
можцями. Це все, що я мав вам сказати.

Будяк повільним стомленим рухом витер з чола піт і ковтнув води. 
Закурюючи, він глянув спідлоба на присутніх і докинув:

— Може, хтось має запитання чи хоче висловитись? Прошу.
Всі мовчали, не підводячи очей: хто курив, хто крутив пряжку на 

ремені, хто барабанив пальцями по столу. Тиша тривала довго, тоді 
знов озвався Будяк:

— Чи сприймати ваше мовчання за згоду? 
Багато поглядів звернулося до Лупашка, оскільки насамперед і  

ним полемізував Будяк. Лупашко відчував ці погляди, відчував у ба-
гатьох з них заохочення до полеміки з Будяком, до заперечення його 
головної тези — негайно вийти з лісів. І він підвівся:

— Пане майор! Моє становище тут важке й складне. Як командир 
збройних сил нашого округу, я підлягаю вам, начальникові округу, й, 
отже, зобов’язаний виконувати кожен ваш наказ. Більше того: як ста-
рий солдат, я не звик обговорювати накази начальства. Та й сам, як 
командир, ніколи не стерпів би дискусій з приводу власних наказів. 
Але, як випливає з того, що повідомив нам пан майор, ми потроху пере-
стаємо бути військом і починаємо бавитись у політику, велику полі-
тику...

Будяк поморщився, проте не перебивав.
— А тому, — провадив далі Лупашко, — перш ніж висловитись як 

підлеглий вам солдат, скажу не як політик, бо на цьому я не розуміюсь, 
а як поляк, для котрого благо нашої Речі Посполитої зовсім не пусті 
слова. Так от, я тієї думки, що політиці — своє, а збройній боротьбі — 
своє. АК не повинна виходити з підпілля! Хай собі політики політи- 
кують, пан Миколайчик теж, ми його підтримаємо, але не тільки голо-
сами, а й силою: гвинтівкою, шаблею!

— Слушно пан майор каже, — не втримавсь імпульсивний Бурий.
— Слушно! Свята правда! — гукнули Молот і Рейтар, хоч інші 

мовчали. Мовчав і Будяк, тільки ще дужче зблід.
Підбадьорений Лупашко вів далі:
— Ось тоді цілий світ побачить, що Польща бореться, тоді й Захід 

допоможе нам проти Росії. Коли б усе було таким ясним, то ми б і па-
на генерала Андерса в себе вдома бачили, й інших, от хоча б пана гене-
рала Бура чи пана генерала Соснковськсго. Отже, я вважаю, що питан-
ня треба поставити так: хто боїться більшовиків і хамів, той хай 
виходить з лісів, але хто хоче шаблею служити Польщі, хай їй служить!

— Правильно!
— Звісно, що так!
— А той аргумент пана майора, що ми, мовляв, уникнемо пролиття 

братньої крові, не дуже мене переконує. Ми братню кров не проливає-
мо, ми точимо більшовицьку кров! Мені поляк-комуніст не брат, він ме-
ні ворог, і для нього є тільки куля чи шибениця!

Ледве розпашілий Лупашко сів, як підхопився Бурий. Він не тільки 
підтримав Лупашка, а й мало не звинуватив Будяка у зраді. Ситуація
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загострилась, але Будяк послідовно проводив лінію головного команду-
вання ВІН. Процитувавши витяги з декларації Радослава, оголошеної 
кілька днів тому у Варшаві,— заклик до аківців виходити з підпілля, 
Будяк зачитав на закінчення наказ командування округу від 15 серп-
ня 1945 року: розпустити збройні загони й з ’явитися всім до Белостока, 
де під головуванням представника територіального командування АК, 
полковника Равича, розпочинає роботу ліквідаційна комісія. Дочитавши 
наказ, Будяк зажадав од Лупашка беззастережного виконання й, сухо 
попрощавшись із усіма, в супроводі своєї охорони поїхав до станції 
Лапи, а звідти на Белосток.

У лісовій сторожці залишився Лупашко та віддані йому Молот, Бу-
рий і Рейтар. Рейтар заслужив на особливу вдячність Лупашка, бо фак-
тично єдиний з-поміж місцевих керівників АК відмовився виконувати 
наказ. Півночі обговорювали тактику дій і майбутнє співробітництво, а 
потім до ранку пили «за погибель зрадників і комуністів». Молот, як ко-
мандир першого ескадрону мав відтепер бути й заступником Лупашка, 
а Рейтар, хоч і зберігатиме значну самостійність і діятиме в своєму ко-
лишньому районі, буде водночас заступником Бурого.

(Продовження в наступному номері).

З  польської переклали 
Ігор БРЕЧАК та Еллада ВОЛКОВА
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Збігнєв Д О М ІН О

ка ючт
в о гн і

Роман

До стодоли зазирнув крізь шпари блідий світанок, а Рейтар і досі 
не спав. Розмірковував. Пригадував події давніх днів... Так, великої 
помилки припустився тоді Лупашко, призначивши Молота своїм насту-
пником. І що він знайшов у цьому шкандибі?! Хіба тільки те, що Мо-
лот був так само впертий і хамуватий, як і він. Адже цей довоєнний 
капрал не мав ні тієї бойової виучки, ні того загального розвитку, як, 
скажімо, Бурий.

Бурий .страшенно образився, коли Лупашко призначив своїм насту-
пником не його, а Молота. Як же це? Він, Бурий, командир окремої 
бригади ще з давніх часів, має тепер козиряти отому кульгавому недо-
укові, котрий тямиться на командуванні, як циган на вівцях! Та ніколи 
й нізащо! Озлоблення Бурого посилювалося й тим, що він не хотів і не 
міг погодитися з новою тактикою, яку в боротьбі з народною владою 
запроваджувала ВІН. Роблячи ставку на Польську народну партію, ві- 
нівський центр вирішив законспірувати свої кадри, сховати зброю, пе-
ретворити бойові групи на так звану систему самооборони, яка при пот-
ребі могла б завдати удару у відповідь на репресії міліції й органів 
безпеки. Бурий втратив довіру до своєї військової організації: він був 
певен, що рано чи пізно доведеться-таки підкоритися і розпустити свій 
загін. А цього йому дуже не хотілося робити. Він ні на мить не забував, 
що є дезертиром з народного Війська польського, притому дезертиром 
воєнного часу, і вже за самий цей факт йому загрожувала смертна ка-
ра, не кажучи про те, що на руках його була кров колишніх товаришів- 
солдатів. Амністії він не вірив і сам ще не знав, як розпорядитися влас- 
ною долею й долею свого загону, коли до нього прибув представник 
НВС. Національна визвольна спілка запропонувала Бурому перейти до 
її табору, пообіцявши звання й гроші. Бурий уже знав, що начальник 
Бєлостоцького округу НВС Котвич охарактеризував тактику АК і ВІН, 
як ганебний акт, був категорично проти виходу з підпілля. У вересні 
сорок п’ятого року він видав наказ: роззброювати формування Армії 
крайової, які збиралися вийти з лісів, а найбільш упертих розстрілю-

Продовження. Початок див. «Всесвіт» № 1, 1979.

34 СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА



вати. Той-таки Котвич закликав, щоб НВС офіційно перебрала зв’язки 
з польськими збройними силами генерала Андерса на Заході, а також 
підпорядкувала собі загони АК, які ще діяли на терені. Тож представ-
ник Котвича, який прибув до Бурого, не міг втрапити краще. Бурий 
без вагань прийняв пропозицію і з усім загоном, що налічував на той 
час близько ста чоловік, перейшов до НВС. Обминувши звання поруч-
ника, він одразу став капітаном і начальником окружної спеціальної 
служби. Повноваження цієї служби зводилися в основному до того, 
щоб нещадно ліквідувати на території округу людей, відданих новій 
владі: активістів, службових осіб, працівників служби безпеки, комуніс-
тів чи тих, хто їм симпатизує.

...Бурий полегшено зітхнув: нарешті його помітили й оцінили. Пе-
рейшовши до нової організації й отримавши нові завдання, він почав 
активно поповнювати свій загін, доозброювати його й навчати. В його 
розпорядження НВС передала кількох унтер-офіцерів, зокрема Ветера-
на, Яструба, Темного, Лешека, Пройду, Голуба, Хмару, Тура разом з їх 
підлеглими. Заступником Бурого став Акула. На кінець сорок п’ятого 
року банда вже налічувала двісті відчайдушних головорізів.

Спочатку все в нього складалося гаразд. Новорічної ночі боївки 
Бурого напали на кілька постів міліції, роззброїли й повбивали міліці-
онерів. Водночас три групи бандитів, перевдягнених у військову фор-
му, напали на армійські пікети. Банда здобула значну кількість зброї, 
боєзапасів, обмундирування й продовольства, повернулася до лісу й по-
чала готувати новий наскок. Бурий підкинув Котвичу ідею «умиротво-
рення» цієї частини Бєльського повіту, зокрема Гайнувки. Котвич під-
тримав його, навіть підпорядкував Бурому банду Хороброго — близько 
п’ятдесяти чоловік.

На цей район, надто ж на мешканців Гайнувки, НВС віддавна мала 
зуб. Тут ще перед війною, особливо серед лісорубів та сільської бід-
ноти значним впливом користувались комуністи. Звідси, відколи утво-
рилась нова Польща, відправлялись до міст продовольчі обози, звідси 
вийшло багато демократичних діячів, активістів нового ладу. Коли ж 
говорити про саму Гайнувку, то вона була більмом на оці в Бурого: 
адже його тут знали як малопримітного підпоручника Гураля — коман-
дира підтоптаного взводу охорони лісів, який складався з непоказних, 
переважно літніх солдатів. Тож хай побачать тепер капітана Бурого, 
командира бригади, начальника спецслужба цілого округу, хай поба-
чать його численний, чудово обмундирований загін. У Гайнувці Бурий 
колись мешкав, у Гайнувці пиячив і знав багатьох тих, хто вірою й 
правдою служив новій Польщі. Саме цих людей Бурий найбільше праг-
нув стріти і влаштувати їм гойдалку на телеграфних стовпах. У Гай-
нувці ж таки лишалась і його дама серця, смагляволиця Тамара, якій 
він теж хотів показатися в ореолі лицаря-переможця.

Морозяного січневого вечора Бурий наказав узяти Гайнувку. Зав-
часно підтягнуті сюди й замасковані на узліссі, його загони блискавич-
но оволоділи містом. У Гайнувці було лише відділення міліції й взвод 
солдатів, що мав охороняти ліси. Нагло заскочена міліція не встигла 
вчинити опору, солдати, власне, теж. Щоправда, частина з них, збаг-
нувши, з ким має справу, відчайдушно боронилася, незважаючи на чи-
сельну перевагу бандитів. Бурий став хазяїном Гайнувки. На перехре-
сті доріг, неподалік від пожежного депо, він розмістив дві тачанки з 
кулеметами, блокувавши в такий спосіб головні шляхи, його ватага за-
ходилася виловлювати пепеерівців і чинити розправу, та в цей час на
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залізничній станції почулася стрілянина. До Бурого, який встиг уже 
влаштуватись у прекрасної Тамари, прибіг зв’язковий від Акули й до-
повів, що на вокзалі вони несподівано натрапили на ешелон радянських 
солдатів, які поверталися з фронту, і саме з ними оце зав’язався бій. 
Бурий вилаявся. Цього він не передбачав. Узявши з собою підкріплен-
ня, він скочив на коня й помчав на станцію. Становище банди ставало 
дуже скрутним. Лютий на Акулу, який устряв у цей бій, Бурий, на-
швидку оцінивши ситуацію, дійшов висновку, що нічого тут не вдіє. Ба-
чив, що має справу з обстріляними фронтовими солдатами. Автомат-
ний вогонь посилювався. Банда не витримувала натиску, тим більше, 
що радянські солдати, до яких приєдналися рештки польського взводу, 
почали обходити її з флангів. Зваживши на те, що радянські солдати 
повертаються з фронту і навряд чи вдадуться до переслідування, Бурий 
наказав негайно відходити до Біловезької Пущі. Там йому нічого не 
загрожувало: в Пущі не було регулярних військ. Прихопивши Тамару, 
яка, прибравши кличку Козачок, лишилась при ньому в бригаді, Бурий 
заглибився в ліси. Гайнувку було врятовано.

Знавіснілий від невдач, він удався до ще нестримніших репресій. 
Розділивши банду на дві частини, з однією половиною рушив сам, 
другу доручив Акулі. Метою їхніх рейдів було «умиротворення» насе-
лення розташованих поблизу Пущі сіл, що лояльно ставилося до народ-
ної влади. Акула подався на південь, до Клещель, Бурий на північ, у 
напрямку Наревки.

...Завіяні снігом попід самі стріхи невеликі Залешани, що притули-
лися до вікової пущі, тільки-но прокидались. Над деякими хатами вже 
курів дим, коли з лісу виїхали озброєні люди у формі Війська поль-
ського. Частина з них оточила село, решта вступила на вулиці. Ніщо, 
здавалося, не віщувало біди. Ніхто не стріляв, ніхто нікого не боявся. 
Солдати як солдати. Дівчата, беручи воду з колодязя, посміхалися до 
вояків. Бурий зі своїм штабом розташувався в найбільшій сільській ха-
ті. Розпитав господарів, як вони ставляться до народної влади, і подав 
умовний сигнал. Пролунав перший постріл, узялася вогнем перша соло-
м’яна стріха — для Залешан та їх мешканців вибила смертна година. 
Грабували, гвалтували, палили й розстрілювали. Ті, кому не поталани-
ло втекти до лісу, гинули від куль виставленої кругом села варти. За 
наказом Бурого до однієї хати зігнали кількох селян і, оголосивши ви-
рок, спалили їх живцем. Не зглянулись ні на старого, ні на малого. Бан-
дитів охопив шал. Село конало, й не було звідки чекати порятунку... 
Коли нарешті банда забрала награбоване й майнула в ліс, зосталися 
після неї тліюче згарище, обвуглені трупи закатованих і плач нечислен-
них людей, котрим чудом пощастило врятуватися. За селом, на чорно-
му, струхлявілому від дощів і спеки старому хресті Бурий наказав при-
бити видний здалеку напис: «Ви виконали державні поставки й цим 
завдали нам шкоди, тому я вас покарав. Бурий».

А на другому кінці Біловезької Пущі того самого дня така ж доля 
спіткала село Бульку Вигановську. Банда Бурого розправилася й з 
тридцятьма селянами, яких захопила з саньми в пущі.

Бурий і Акула не вгамовувались. За кілька днів, уже разом пря-
муючи до Рудзького лісу, вони піддали теророві села Занє, Шпаки й 
Малеше: людям виколювали очі, відтинали кінцівки, вирізали на тілі 
зірки... П’ять спалених сіл, десятки по-звірячому замордованих чолові-
ків, жінок і дітей.

Смерть ходила разом із Бурим.
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Після кривавих зимових розправ бандити поховались по схронах 
і на якийсь час принишкли. Та невдовзі, за наказом Котвича, щоб упе-
редити регулярні війська й органи безпеки, Бурий, підсилений бандами 
Сталевого і Хороброго, взяв курс на Ольштинське воєводство. Банда 
Бурого вже мала свій ескадрон кавалерії й нараховувала загалом бли-
зько двохсот п’ятдесяти чоловік, майже два десятки станкових кулеме-
тів, ще більше — ручних, автомати й чималу кількість гранат. Пряму-
вали до великих лісових масивів навколо Орлова. Цього разу Бурий 
будь-що прагнув уникати сутичок. Проте не зміг.

Перший значний бій з солдатами стався наприкінці зими сорок 
шостого року в селі Юрковому. Бронетранспортер, який підтримував 
передовий військовий підрозділ, бандити впустили в село і там закида-
ли гранатами. Лобова атака захлинулася. Лише коли солдати почали 
оточувати село, бандити відступили до лісу.

В цьому бою Бурий зазнав серйозних втрат. План переходу вглиб 
Ольштинщини провалився. Бурий знов повернувся до Рудзького лісу. 
Тут, на вимогу нового начальника округу НВС Блакита, Бурий поді-
лив свою банду на окремі групи, одну з яких очолив Акула, й подавсь 
до весни в укриття. Тим часом Акула переправився за Буг, де, за вка-
зівкою того-таки Блакита, розпочав переговори з Молотом, прагнучи 
завербувати його до НВС. А Бурий безуспішно намагався перетягти на 
свій бік Рейтара. В рідному районі Рейтар почував себе иайпевніше і, 
незважаючи на те, що Лупашко призначив його заступником Бурого, ні-
коли цієї функції не виконував. Відколи ж Бурий перейшов до НВС, 
Рейтар вважав, що організаційно їх більше нічого не зв’язує. На ті часи 
Рейтар мав під своєю орудою значний загін, не рахуючи кавалерійсь-
кого ескадрону.

Бурий тримав при собі близько сорока чоловік і серед них кілька-
надцять вершників, які становили його невідлучний почт.

Ледь дочекавшись першого листя, Бурий наприкінці квітня під се-
лом Оссе-Багно знезброїв групу міліціонерів. Навздогін банді з Висо- 
комазовецького вирушила оперативна група КВБ, підсилена місцевими 
працівниками міліції й органів безпеки. Під Бжозово-Антонієм вони 
потрапили в засідку, влаштовану бандами Бурого, Акули і Молота, 
який уже був не від того, щоб перейти до НВС, і з цією метою пряму-
вав із своїм загоном у район Цеханє Гура — Сливово. Бій тривав годи-
ни дві, бандити взяли гору. В одній із захоплених автомашин за нака-
зом Бурого було спалено працівника міліції Казімєжа Напералу. Ін-
ших одвели в Бжозово-Корабє й на очах усього села, досхочу назнущав-
шись, розстріляли.

Звідти Бурий вирушив у заздалегідь визначений район збору, де 
мали відбутися переговори про об’єднання сил бєлостоцької ВіН та 
НВС.

Тим часом військо підтягло сили й пішло форсованим маршем по 
слідах банди. її заскочили під селом Внори-Ванди, в розтоці малої 
багнистої річечки Сливи та її притоки, а потім притисли до Сливова і 
Сливовського лісу. Розгорівся запеклий бій. Невдовзі стало ясно, що 
перемога буде за армійцями. Банду охопила паніка. Коли б не кавале-
рійський ескадрон Рейтара, котрий разом з Молотом наспів на виручку, 
важко сказати, що було б... І все ж під Сливовим банда Бурого зазна-
ла нищівного удару. Тільки ніч врятувала її від повного розгрому.

Востаннє Рейтар бачив Бурого в Рудзькому лісі восени сорок шо-
стого року. Коней у нього вже не було — вештався по лісах із шістьма
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прибічниками; стільки їх у нього залишилося. Не було вже й Тамари — 
виїхала на Західні землі. Бурий мав вигляд стомленої й геть спустоше-
ної людини, хоч при Рейтарові намагався бадьоритись, похвалявся свої-
ми зв’язками з Блакитом, згадував про якісь приховані резерви, котрі 
буцімто хоч коли може викликати до лісу. Але Рейтар розумів, що все 
це тільки теревені. Тижнів за два Рейтар дізнався, що Бурий покинув 
і тих шістьох та подавсь на Повернені землі, мабуть, навздогін за Та-
марою.

7

Грабик закінчував доповідати про справу Кевлакіса. В кабінеті, 
крім Еляшевича, був ще заступник прокурора поручник Зимняк з ок-
ружної військової прокуратури, який терміново приїхав до Ляска в су-
проводі групи інших працівників.

— Так чи так, — підсумовував Грабик, — а, на мою думку, за Кев- 
лакісом щось є й узяти його під арешт треба.

Зимняк гортав підшиті протоколи допитів, ніби чогось шукаючи. 
Коли він перегорнув останній папірець, Еляшевич поцікавився:

— А якої думки ви, прокуроре?
Зимняк розвів руками:
— Немає доказів. Як собі хочете, але нема. Я знову переглянув 

протоколи — про Кевлакіса жодного слова, а про нього ж запитували 
всіх! Або його взагалі не знали, або не мали з ним нічого спільного.

— Товаришу Зимняк, це такі хитруни: ніколи нічого «не знають»! — 
обстоював свою позицію Грабик.

— Хтозна, товаришу Грабик, хтозна, але ми не маємо права спира-
тись на домисли, бо в такому разі мали б посадити майже увесь по-
віт. Якби бодай один доказ, щось конкретне, то ми пішли б на ризик і 
дали санкцію на арешт. А так нічого не вдієш...— Зимняк знову розвів 
руками.

— Хіба того, що в нас уже є, для цього недосить? Ааже про вбив-
ство Годзялків він сповістив міліцію не відразу, а за годину, коли не 
більше. Тим часом у статті вісімнадцятій кримінального кодексу ска-
зано недвозначно: «негайно». Це одне. А по-друге, товаришу прокурор, 
він же андерсівець, реакціонер, до Польщі аж сорок сьомого повернув-
ся! Це, либонь, незаперечний факт?

Утрутився Еляшевич, який досі мовчки слухав:
— Зачекайте-но, товаришу Грабик. Не гарячкуйте. Кевлакіс був 

на Заході— це факт. До Польщі повернувся лише сорок сьомого ро-
ку — теж факт. Але давайте поміркуємо, товариші: хіба один він так 
пізно повернувся? Ні, цю обставину, якщо немає конкретних доказів, ие 
можна ставити йому в провину.

Грабик не відступався:
— А те, що під час останньої зустрічі з Молотом Рейтар був зо-

дягнений в андерсівський мундир? Звідки він у нього взявся? В усій 
околиці тільки Кевлакіс такі лахи носить.

— Хто сказав, що їх дав йому саме Кевлакіс? Андерсівських мун-
дирів на товчку в Бєлостоці, не кажучи вже про Варшаву, можна купи-
ти скільки завгодно,— відрізав Зимняк.

— Ну гаразд, а стаття вісімнадцята?
— Товаришу Грабик, це сюди тулиться, як горбатий до стіни. Не
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шиймося в дурні перед судом, адже суд його виправдає, — вже трохи 
роздратовано сказав Зимняк.

Дискусію припинив Еляшевич:
— Закон є закон, нічого не вдієш. Прокурор знає краще від нас, то-

варишу Грабик. І Кевлакіса треба випустити сьогодні ж.
— Як це так, товаришу начальник! Отого реакціонера? Ось поба-

чите, незабаром знову доведеться його заарештовувати.
— Якщо матимемо докази, заарештуємо.
— Я можу бути вільний?
— Так, ідіть.
Грабик зібрав протоколи й, зиркнувши скоса на прокурора, вийшов.
— Старанний працівник, але часом як затнеться...
— Я його знаю, шефе. Він не вперше на мене супиться. Але ж не 

можна керуватись інтуїцією в таких випадках.
— Так. А якої ви думки про інші наші справи? Все гаразд?
— Серйозних зауважень не маю.
— А що маєте?
— Як завше. Сумніви, коли йдеться про тих селюків, які потрап-

ляють в халепу. Ви ж знаєте, як це буває. Розпитуєш його, а він боро-
ниться: «Пане, що ж я мав робити? Живу під лісом; сам як палець, а їх 
наскочило декілька, та всі озброєні, наказали нагодувати, переночува-
ли, а вранці пішли, нахваляючись, що коли повідомлю, то вб’ють. А я й 
справді знаю, що вбивають, коли хто донесе, то що мені було робити, 
пане? В мене жінка й троє малих дітей: уб’ють, господарство спалять, 
худобину знищать...» Ну що йому, шефе, на це відповіси?

— Так, до простих такі справи не зарахуєш. Годзялко, скажімо, на-
важився, сповістив — убили. Але з другого боку ми не можемо допу-
скати й сприяння бандам, бо до чого б це призвело? Так, ризик вели-
кий, не заперечую. І все ж декотрі знаходять можливість в подібних 
випадках подати нам звістку й допомагають нам цим надзвичайно. Є 
такий афоризм: грудка лавину зриває. Так і в нас, часом найдрібніша 
деталь може навести на слід банди.

— Згоден. Але трапляються ситуації, коли без сумнівів не обій-
дешся.

— «Хто сумнівається— той мислить». Це добре, прокуроре, добре.
— А взагалі — поздоровляю з успіхом, шефе: Молот більше не 

турбуватиме вас, іще б Рейтара позбутися... Ви звернули увагу, що ні-
хто з його людей не провалився, навіть з тих, хто допомагає їм перехо-
вуватися?

— Так, Рейтар нам ще завдасть клопоту.
— Нічого нового нема?
— Як вам сказати... Знаємо одне: що він у нашому повіті. Зачаїв-

ся в криївках, перечікує. Оце поки що й усе. А як справа Бурого? Коли 
процес?

— Десь у вересні.
— Мабуть, смертна кара?
— А на що інше він може сподіватись?
Озвався телефон. Еляшевич зняв трубку:
— Гаразд, обійдеться без перепустки. Лабудзький, я вам по-поль- 

сьии кажу: приведіть її негайно до мене, ясно? — Поклав трубку.— От 
упертий козел! Якась жінка не називає прізвища, не показує докумен-
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тів, хоче говорити тільки зі мною, а черговий затявся, що повинен випи-
сати їй перепустку.

— Тоді я піду, шефе, не буду вам заважати.
— Посидьте, поручнику, я від вас не маю таємниць. Побачимо, що 

то за відвідувачка, а потім закінчимо нашу розмову. Може, знову якась 
пришелепувата. Різні сюди приходять. Але в мене принцип: говорити з 
кожним. Якось доповідають хлопці, що прибула до мене княжна...

У двері постукали, ввійшов черговий:
— Товаришу начальник, привів громадянку без документів і пере-

пустки. Прізвища свого вона теж...
— Добре, голубе, дякую вам. Запросіть громадянку і йдіть.
— Слухаюсь!
Капрал Лабудзький відчинив двері, сказав «прошу», й до кабінету 

ввійшла стара Добиткова. Такого візиту Еляшевич не сподівався.
Незважаючи на те, що відразу після стрілянини було прочісано всю 

місцевість, брати мов у землю запались, хоч відомо було, що наймо-
лодшого поранив Молот і, здається, важко. А тут раптом приходить у 
повітове відділення державної безпеки їхня мати...

Жінка мовчки стояла біля дверей. Ще дужче постаріла відтоді, як 
Еляшевич розмовляв з нею в садку. З-під великої картатої хустки ви-
бивались пасма сивого волосся. Під червоними від сліз і безсоння 
очима залягли глибокі зморшки. Вона хотіла щось сказати, та на неї 
знову наринув такий гострий жаль, що не в силі була вимовити й сло-
ва, тільки розплакалася тихо, безпорадно. Еляшевич вийшов з-за столу 
і, взявши стару під лікоть, посадовив на стілець. Налив у склянку во-
ди й мовчки подав. Вона відсторонила склянку, втерла кінчиком хуст-
ки очі й угамувала плач:

— Ось я й прийшла до тебе, Еляшевич. Про синків своїх непутя-
щих поговорити прийшла.

Еляшевич підсунув стільця й сів навпроти жінки:
— Ну, то кажіть, матінко. Слухаю вас.
— Але я тільки з тобою хотіла говорити, Еляшевич.
Вона поглянула на Зимняка. Той зашарівсь, підвівся й мовчки ви-

йшов. Добиткова виждала, доки за ним зачинилися двері.
— Я їх привела, Еляшевич. Словом твоїм запевнила й привела... 

Хай станеться те, що має бути.
— А наймолодший? Нам відомо, що Молот його поранив. Може, 

потрібен лікар?
— Йому вже нічого не потрібно, нічого...
На згадку про наймолодшого й, схоже, найулюбленішого сина, До-

биткова, забувши, де вона є, заголосила. Двері до кабінету прочини-
лись. Еляшевич махнув стривоженій секретарці. Стара виплакалась, 
утерла гіркі сльози й почала розповідати про смерть наймолодшого, 
про те, як, прагнучи врятувати двох інших, доклала всіх своїх мате-
ринських сил, щоб переконати їх віддатися в руки правосуддя.

— Бояться вони тебе, Еляшевич. Не вірять вам. Різне про вас лю-
ди говорять. Кажуть, б’єте, в підвалах тримаєте, засуджуєте на 
смерть...

Вимовляючи це, стара жінка пильно вдивлялася в Еляшевича. Жо-
ден м’яз не ворухнувся на його обличчі. Він лише трохи зблід:

— Люди говорять? А які? Ви знаєте, що це за люди? Скільки вже 
разів ми давали шанси тим, із лісу? Дві амністії було. Той, хто пові-
рив, живе собі спокійно, ростить дітей. Кажуть, б’ємо, в підвалах три-
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маємо? Особисто я ні на кого руки не підняв, мені це просто гидко, 
матінко. Але люди є люди. Може, й траплялося, що хтось із наших не 
витримував, коли йому плювали у вічі, обзивали холопом, брудним сло-
вом паплюжили матір. Але ми нікому не виколюємо очей, зірок на гру-
дях розпеченим залізом не випалюємо, сокирами не рубаємо й не ки-
даємо в ополонки, як це вони з комуністами роблять. Стріляємо в бою, 
це правда, віддаємо під суд— теж правда. Але стосується це тих, хто 
в нас стріляє, мордує мирних людей, дітей залишає сиротами, як ось 
нещодавно Годзялкових... Та що тут балакати!..

Еляшевич схопився й почав ходити по кабінету. Добиткова потупи-
ла зір, помовчала хвилю й з надією в голосі спитала:

— То що ж з моїми синочками буде, Еляшевич? Залишите їх жи-
вими старій матері?

Еляшевич зупинився біля неї.
— Отой офіцер, що був у моєму кабінеті,— військовий прокурор. 

Він знає кодекси й краще від мене зміг би вам усе розтлумачити. Я 
можу сказати одне, власне, повторити те саме: вони мусять стати перед 
судом, але їхнє розкаяння напевно буде взято до уваги. Яка вина — та-
ка й кара, яке каяття — така й ласка. Думаю, їх залишать вам, напев-
но залишать, хоча б за ці ваші старання, за вашу довіру до народної 
влади.

Він і незчувся, як Добиткова бухнулася на коліна й намагалась 
поцілувати йому руку. Збентежений Еляшевич підняв її й знову посадо-
вив на стілець:

— Що ви, матінко, що ви, тут не костьол, і я не ксьондз.
За годину стара жінка з’явилася знову в кабінеті начальника по-

вітового відділу держбезпеки — цього разу в супроводі синів, які мов-
чки видобули з-під плащів автомати, а з кишень пістолети, патрони, по 
кілька гранат і поскладали все це на покритому зеленим сукном столі 
Еляшевича...

На другу половину дня його викликали до повітового комітету пар-
тії. Еляшевич зайшов до їдальні пообідати й підсів до Боровця, який 
був уже там. Без апетиту сьорбаючи густу круп’яну юшку, Еляшевич 
розповів йому про Добитків, про останні новини, одержані від затри-
маних бандитів, а також про те, що й досі невідомо, де подівся Світа-
нок після розгрому його групи на Бузі, і що Рейтар ніби в повітрі 
розчинився.

— Коли так, то почекаємо,— промовив підпоручник, допиваючи 
другу склянку компоту. Тоді глянув на годинник і гукнув:— Ой, ли-
шенько! За п’ятнадцять хвилин треба бути в повіткомі.

— Встигнемо, я теж туди йду.
— Ви не знаєте, шефе, чого від мене хочуть? Я ніколи ще там 

не був.
— Важко сказати, голубе мій, може, похвалять,— усміхнувсь Еля-

шевич.
— А не навпаки? Надовго це затягнеться?
— А куди ти сьогодні так біжиш? Еге, здається мені, за цим щось 

криється.
— Просто у мене квитки в кіно.
— На котру?
— На шосту.
— Мабуть, устигнеш. Ну то як, ходімо?
— Ходімо.
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Повітовий комітет містився в невеликому двоповерховому будин-
ку, оточеному добре доглянутим газоном і живоплотом із смородини 
та бузку. Еляшевич і Боровець подалися навпрошки й зіткнулися з літ-
нім чоловіком.

— Привіт, товариші. Всі вже зібралися, але хвилин п’ять ми, ма-
буть, іще маємо?

— Чотири, товаришу секретар. Дозвольте відрекомендувати вам 
нового командира групи КВБ підпоручника Боровця.

— Чув, чув про вас, товаришу Боровець. Гасаєте тут по нашому 
повіті, а секретар повіткому вас не знає. Як же так?

Незважаючи на втомлене обличчя, усмішка в нього була приязна 
й м’яка, а трохи примружені очі дивилися доброзичливо. Відповідаючи 
на міцний потиск руки, Боровець виправдовувався:

— Якось не виходило, товаришу секретар, та й заважати не хоті-
лось.

— Секретар на те і є, щоб йому члени партії «заважали». Ви давно 
в партії?

— Нещодавно минув рік: вступив в училищі, а перед тим був v 
ЗМП 1.

— А звідки родом?
— З Жешовщини.
— Далеченько від дому закинула вас доля. Що ж, як кажуть в ар-

мії, служба не дружба. Парубок?
— Парубок, парубок, товаришу секретар,— озвався замість Боров-

ця Еляшевич,— але чує моє серце, що ми тут нашому підпоручникові 
якусь шляхтянку знайдемо.

Боровець хотів був щось сказати, та не встиг, бо секретар за-
сміявся:

— Ну, гарних шляхтянок у нас і справді не бракує. А якщо запро-
сите на весілля, то й «гірко» охоче гукну... От тільки б спокою домогти-
ся, щоб перестала литися кров. До речі, саме про це ми й хочемо сьо-
годні спільно з вами поговорити, товариші. Ходімте нагору, бо там уже 
всі члени бюро.

...В невеликому кабінеті секретаря, хоч вікна були й відчинені, пла-
вав сизий дим. Ніхто не дивився на годинник, навіть підпоручник Бо-
ровець забув, що поспішає. Засідання бюро Ляського повітового ко-
мітету проходило бурхливо, цілком присвячене одному питанню: проб-
лемі боротьби з бандами. Спочатку другий секретар Кубик дав полі-
тичну оцінку обстановки. Потім із звітом про останні операції повіто-
вого відділу держбезпеки виступив Еляшевич; він говорив аргументова-
но й спокійно, і Боровець завагався в слушності, деяких висновків дру-
гого секретаря.

— Мені здається, товариші,— взяв знову слово Кубик,— що банди 
в наших краях мають міцнішу базу, ніж деінде, бо ми, знаєте, надто 
стримано говоримо про беззастережну й повсюдну колективізацію. 
Надто багато значення надаємо якимось там, знаєте, пережиткам, шля-
хетчині, багато балакаємо про наші специфічні умови, а це, знаєте, по 
суті опортунізм, коли навіть селяни, котрі отримали землю від народ-
ної влади, не хочуть вступати до кооперативу, а тримаються тієї землі 
руками й ногами. З наймитів, бідняків поробилися середняками, грош

1 Від Zwigzek Mjodziezy Polskiej — Спілка польської молоді.
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до гроша збивають, кожне тягне в свій бік, це вже перший крок до 
куркульства, а куркулі, знаєте, вже підпора реакції, вороги народної 
влади й помічники банд. Товариші, пропоную взяти курс на негайну ко-
лективізацію в нашому повіті, щоб таким чином об’єднати селянство в 
міцні колективи й підтяти банди під корінь. І нема чого тут, товариші, 
панькатись. Усіх куркульських поплічників — під суд, знаєте, як класо-
вих ворогів, тоді не буде й специфічних умов, і банди втратять грунт, 
бо так далі тривати не може!

Кубик пригладив довге кучеряве волосся, витер спітніле чоло но-
совиком, сів і дістав цигарку. Переборюючи хвилювання, Боровець хо-
тів був попросити слова, але його випередив Грошко — сивий вусатий 
чоловік. Він говорив не дуже голосно, виразно вимовляючи кожне 
слово:

— Ви вже даруйте, товаришу Кубик, я не зовсім з вами згоден. 
Але дозвольте спершу невеличкий відступ... Більшість із нас пам’ятає, 
як ото було в сорок четвертому з розподілом землі. Я з цими справами 
був зв’язаний досить тісно, бо працював тоді гмінним уповноваженим 
у справах земельної реформи. І хочу нагадати вам, що попервах усяко 
бувало. Часто колишні наймити чи бідняки, хоч ладні були молитись на 
ту землю, боялися її брати. Я казав: «Люди, та це ж народна влада вам 
землю дає, а ви не хочете брати? Чи вам глузд за розум завертає?» 
Та вони були при здоровому глузді. Пригадайте-но, товариші, реакція 
тоді не тільки залякувала і вбивала. Вона втовкмачувала цим біднякам: 
сьогодні візьмеш панську землю, а за місяць-два заженуть тебе до кол-
госпу, і буде там у тебе спільне корито і спільні жінки на весь кол-
госп— от що в тебе буде. Не встигнеш ту землю зорати й засіяти, а 
тебе так обкладуть податками, що й ноги повідкидаєш. Отак реакція 
залякувала селян, як ксьондз диявола свяченою водою. Одначе ми, то-
вариші, розтлумачували тоді селянам, що все це ворожа пропаганда. 
Ми говорили: «Беріть поміщицьку землю, господарюйте, як вважаєте за 
потрібне, живіть по-людськи». І треба сказати, нас послухали не тільки 
колишні наймити та бідняки, а й ті маломаєтні, котрі зараховують себе 
до шляхти і котрих тут так ганив товариш Кубик. Ну, а коли вже селя-
нин землю взяв, коли в неї вчепився руками й ногами, то, вірте мені, 
товариші, забрати її в нього важко. Уявляєте собі: колишній наймит 
графа Потоцького одержав нарешті ті два чи три гектари— то він же 
ними натішитися ще не встиг! І я його розумію. Це моє — й годі! Мені 
народна влада дала...

— І та ж народна влада може відібрати. Отак, знаєте, треба лю-
дям пояснювати, а не інакше,— докинув Кубик.

Перший секретар Колинський енергійно постукав олівцем по 
склянці.

— Не перебивай, дай людині висловитися. Будь ласка, продовжуй-
те, товаришу Грошко.

— Товариш Кубик каже, народна влада може відібрати. Авжеж. 
Тільки розумна влада повинна думати, що вона чинить і як. Коли ми 
зараз почнемо примусово забирати в селян землю, яку самі їм дали, 
то, даруйте, товариші, напевно цим їх до народної влади не дуже при-
вернемо. Більше того. Хоч-не-хоч, тільки підтвердимо реакційну пропа-
ганду про те, що маємо намір силоміць заганяти людей до кооперати-
вів...

— Що за пропаганда, товаришу Грошко? — Кубик підхопився з 
місця.— Це вже тхне ухилом, так, так. Хто виступає проти виробничих
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кооперативів, хто цю ідею не підтримує, той, знаєте, не зробив ніяких 
висновків з останнього пленуму ЦК...

Колинський насилу заспокоїв розбурханого Кубика. Незворушний 
Грошко провадив далі:

— Нема чого дратуватися, товаришу Кубик, і не треба ловити мене 
на слові. Або ми дискутуємо як товариші, або нам взагалі нема про 
що говорити. ЦК визначає політику й ідеологію, але конкретні справи 
в конкретному повіті за нас із вами, товаришу Кубик, не розв’язувати-
ме... Ви самі добре знаєте, що я не проти виробничих кооперативів, а 
проти поспіху й примусу, проти авантюризму, з якого більше шкоди, 
ніж користі.

Грошко відпив ковток води. Кубик іронічно посміхався. Колинський 
дививсь понад головами присутніх і бавився червоно-синім олівцем. 
Грошко поставив склянку:

— А тепер про головне. Прошу внести до протоколу, що, як члеи 
бюро, я вважаю неправильними твердження товариша Кубика, начебто 
негайна примусова колективізація в нашому повіті прискорить ліквіда-
цію банд. Більше того, це шкідливе лівацтво.

— Ну, знаєте, товаришу Грошко!..
— Сядь, чоловіче. Без колотнечі.— Колинський потяг Кубика за 

рукав і змусив знову сісти.— Хто ще бажає взяти участь в обговорен-
ні? Справа вельми важлива, адже йдеться про те, щоб у нашому повіті 
якнайшвидше перестала литися кров. Кожна конструктивна пропозиція 
в цій справі — на вагу золота, навіть більше— на вагу людського жит-
тя. Будь ласка, хто бажає висловитись?

— Дозвольте мені.
Боровець по-школярському тяг два пальці вгору. Всі повернули го-

лови в його бік. Колинський підбадьорливо посміхнувся:
— Слово має підпоручник Боровець, командир групи КВБ, що так 

добре зарекомендував себе в сутичці з Світанком під Дрогичином. Будь 
ласка, товаришу Боровець, сміливіше.

— Даруйте, товариші. Я тут недавно й ще не в усьому розібрався. 
Багато що мене дивує. От хоча б оті балачки про шляхту: я сам із Же- 
шовщини, а в нас таке відомо тільки з історії. Та про одну річ хочу 
сказати, про ту, котра нам, солдатам, здається найважливішою. Треба 
створити таку обстановку, щоб нам довіряло дедалі більше людей. Бо 
те, що я тут бачив, скажу щиро, мене непокоїть: коли наш підрозділ 
підходить до села, люди ховаються і вдень зачиняють віконниці, не ду-
же хочуть із нами й розмовляти. Не знаю, яких заходів треба вжити, 
але, на мою думку, військо небагато зробить, якщо все населення не 
допомагатиме йому. Може, слід частіше бувати в селах, роз’яснювати? 
Може, створювати групи сприяння міліції? У кожному разі, треба зро-
бити все, щоб населення нам дедалі більше довіряло, щоб люди не за-
чинялися від нас, щоб, незважаючи на страх перед бандитськими роз-
правами, допомагали саме нам, а не бандам.

Розхвильований Боровець замовк. Удруге підвівся Еляшевич:
— Дозвольте ще кілька слів?
— Прошу.
— Як я вже зазначав у звіті, сам тільки наш апарат і військо проб-

лему остаточно не розв’яжуть. Потрібна ширша допомога населення. 
Ви знаєте, що я маю на думці. Годзялко нам вірив, хоча й наклав голо-
вою за це. І стара Добиткова повірила. Та цього замало. Ми мусимо 
підняти маси. Так, саме маси. Мій молодший колега, підпоручник Боро-
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ведь, має рацію. Товариш Грошко теж: не можна відлякувати людей. 
Із зізнань хазяїв колишніх «малин» і з бандитських листівок ми знаємо, 
що реакція залякує людей колгоспом, причому, ясна річ, змальовує йо-
го гірше за пекло. І чимало людей у нашому повіті їм вірять, до того ж 
не лише куркулі, від яких іншого нема чого й сподіватись, а й середня-
ки та біднота. Тож навряд чи товариш Кубик має цілковиту рацію. Я 
вважаю, що вступ до кооперативів повинен бути добровільним. Треба 
більше довіряти людям і там, де вдасться, створювати групи сприяння 
міліції. Не можу також повністю погодитися з тим, нібито не варто 
зважати на «шляхетську» специфіку. Якщо тут підеш напролом, то тіль-
ки ворогів наживеш. Рейтар, наприклад, шляхтич. Хитрий. Шляхту він 
поки що не чіпає, напади робить на села й хутори з сільським населен-
ням: їх грабує, серед них сіє смерть. Але й шляхті він уже стає кісткою 
в горлі — переховується в шляхтичів, данину з них збирає — отже, тре-
ба привертати до себе й цих людей. Не роз’ятрювати їх, а брати до-
вірою.

Кубик знову поривався виступити. Колинський стиха розраджував 
його, але той таки підвівся:

— Класова боротьба, товариші, це боротьба, й тут не повинно 
бути гнилих компромісів, жодних вагань. Товариш підпоручник іще 
молодий і може помилятись, але мене дивує товариш Еляшевич. Вік 
представляє найчутливіший орган і мусить бути, я б сказав, мечем 
революції, а не сповзати на позиції товариша Грошка. З товариша 
Грошка я не дивуюся тільки через те, що його погляди нам уже давно 
відомі й треба буде придивитися до них трохи пильніше. Тут, знаєте, 
намагалися перекрутити мої думки. Хіба ж не ясно, що я не виступаю 
проти мас? Але це мають бути маси революційні, а не шляхетсько-мі-
щанські, які тільки те й уміють, що вигукувати, мовляв, мужва допала-
ся до влади. Таким лише дай зброю в руки — відразу половина піде до 
лісу. Будь ласка, хто бажає, хай знаходить з нами спільну мову, хай, 
знаєте, засвідчить свою лояльність, нехай вступить до виробничого 
кооперативу. Ми повинні наступати широким фронтом, без жодних від-
хилень, знаєте, без будь-яких поступок...

Бюро прийняло рішення, запропоноване Колинським, в якому уза-
гальнювались найістотніші пропозиції промовців.

Боровець вийшов разом з Еляшевичем. Він уперше брав участь у 
гострій політичній полеміці на такому рівні.

Йшли мовчки. Було вже далеко по восьмій вечора. Боровець аж 
тепер згадав про побачення з дівчиною, видобув з нагрудної кишені 
квитки і, повагавшись, засунув їх назад. Усе пропало. Кінець. Мабуть, 
вона вважатиме його звичайнісіньким зальотником. Біля єдиного в 
містечку кінотеатру — легкої дерев’яної будівлі — стояло кілька під-
літків, пихкаючи цигарками. Барбара, звісно, вже давно пішла. Боро-
вець вийняв квитки, зозла подер їх на клаптики й викинув. Еляшевич 
раптом повеселішав:

— Коли що — кивайте на мене, підпоручнику, може, повірить.
— А, пусте. От тільки думатиме, що я її за носа водив.
— Трохи засиділися сьогодні...
— Вони завжди так?
— Ви про кого?
— Ну, про другого секретаря й отого старого, вусатого.
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— Як вам сказати... Тут, мій голубе, все так складно переплелось. 
Але якщо сперечаються, то добре.

— А той Кубик — їжакуватий чоловік. Він тутешній?
— Так, з місцевих.
— То хіба він не знає ситуації?
— Не скажу. Може, й справді вірить, ніби так буде краще. Пожи-

вемо, побачимо. В усякому разі, ви й Грошко мали рацію: треба зроби-
ти все, щоб привертати до нас людей. До речі, Колинський підтвердив 
це в резолюції.

Біля будинку повітового відділу держбезпеки вони попрощалися: 
Боровець мешкав метрів за двісті звідсіля. Еляшевич завернув на 
службу.

Він попередив Грабика, щоб затримав Кевлакіса — хотів спершу 
поговорити з ним особисто. Про що — Еляшевич і сам до пуття не знав. 
На допомогу Кевлакіса не розраховував. Та й видобути з нього щось 
нове навряд чи міг. Хотів поговорити й годі. Просто так: адже обіцяв 
Кевлакісові ще на подвір’ї Годзялків. Правда, тоді нерви трохи зра-
дили, та коли вже пообіцяв, мусив додержати слова. А може, причина 
була не тільки ця?.. Еляшевич гнав від себе ту думку, твердо перекона-
ний, що зараз не час на сентименти...

Перед війною Кевлакіс, Еляшевич і Рейтар жили в сусідніх селах 
і навіть ходили до однієї гімназії. Під час війни їхні шляхи розійшлись. 
Лише Рейтар зостався в Польщі. Кевлакіс тридцять дев’ятого року че-
рез Румунію, потрапив на Захід, Еляшевич — на Схід, звідки повернув-
ся з першою дивізією імені Костюшка. А оскільки вони хотили до однієї 
школи, смикали за коси тих самих дівчат, нічого дивного, що лишилися 
й якісь спільні спогади. По війні Еляшевич бачив Кевлакіса кілька ра-
зів, але завжди випадково. Тільки раз між ними відбулася довша роз-
мова. Це сталося першого дня — коли Кевлакіс повернувся до Ляска. 
їдучи машиною з Високого через Шепетово, Еляшевич здибав його на 
станції: той саме повитягав з поїзда свої клунки й розглядався — чи не-
має в бік Ляска машин.

— Кейстуте!
— Томеку!
Вони обнялися, розцілувались. Дивилися з цікавістю один на од-

ного, Кевлакіс у тій своїй андерсівській формі, Еляшевич — у цивіль-
ному.

— Сідай, голубе, підвезу.
— От спасибі! Бо я сестру не сповістив, розумієш, сюрприз!
— Розумію.
Еляшевич допоміг йому повкладати клунки. На вибоїнах «вілліс» 

так трясло, що до самого Ляска майже не розмовляли. В лісі водій ді-
став з-під сидіння автомат і подав Еляшевичу, а другий поклав обік 
себе, під праву руку. Кевлакіс не приховував свого подиву. Очевидно, 
не здогадувався, в чім річ, бо ж Еляшевич і шофер були зодягнені по- 
цивільному.

— Що це? — кивнув він на автомати.
Еляшевич посміхнувся:
— ППШ!
— Це я бачу, але навіщо?
— Може, заєць який вискочить.
Обидва засміялись, але вдавано: кожен думав про своє. Еляше-
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вич нишком стежив за Кевлакісом, який жадібно роздивлявся нав-
круги. Відчувалося, з якою радістю вітав він кожне сільце, кожне де-
рево, кожен придорожній хрест, кожен місток і знайомий пагорок. Еля- 
шевич розумів, що зараз діється в душі Кевлакіса. Пам’ятав самого се-
бе, коли цією ж дорогою йшов пішки до рідного Ляска, пам’ятав, як 
вітався з кожним кущиком і жайвороном, як аж тремтів, думаючи про 
скору зустріч з матір’ю. Машина виїхала на невисокий горбок, звідки 
вже можна було побачити вдалині виразні обриси Ляска, костьол, ви-
сокий димар цегельні. Підхопившись з місця, Кевлакіс хитнувся на ви-
боїні й мало не випав. Еляшевич наказав водієві зупинитися. Кевлакіс 
вискочив з машини й побіг на вершечок горба. Еляшевич неспішно ру-
шив слідом. Кевлакіс дивився й не міг надивитись. Довго стояв, мовчки 
ковтаючи слину, тоді нахилився, набрав у жменю землі, розім’яв паль-
цями, розвіяв і витер руки об штани:

— Селянин я, і все тут. Люблю землю.
— То що, господарюватимеш?
— Авжеж. А ти чим займаєшся?
— Та ось...— Еляшевич махнув автоматом, але Кевлакіс і досі ще 

нічого не збагнув.— Я працюю в держбезпеці.
— Ага! — тільки й вимовив той і, зсутулившись, одразу ж почвалав 

до «вілліса». Еляшевич замислився. Виходить, там теж знають, що таке 
ДБ; по-своєму, звісно. Біля машини Кевлакіс пристав, обернувся.

— Про Влодека не чув нічого?
— Не по дорозі мені з ним. Стріляємо один в одного.
— Невже немає на це іншої ради?
— Довго оповідати. Згодом сам побачиш.
— Ти з ним говорив?
— Як оце з тобою.
— Ну й що?
— Нічого... Кожен обрав свій шлях. А ти чом так довго не повер-

тався?
— Коли я тобі скажу, що нас відти не дуже охоче випускали, хіба 

повіриш?
— А чого б це я мав тобі не вірити? Я там не був.
Кевлакіс підійшов до машини, витяг з портфеля пласку зелену 

пляшку, відкрутив ковпачок і випив за здоров’я Еляшевича. Той теж 
ковтнув, закашлявся, витер губи рукавом.

До Ляска приїхали надвечір. Еляшевич одвіз Кевлакіса до сестри, 
але в дім не заходив, пославшись на те, що не хоче їм заважати при 
першій родинній зустрічі. Відчував — небагато вони з Кевлакісом змо-
жуть сказати один одному. Пізніше бачив його ще кілька разів. Кев-
лакіс невдовзі одружився з молодою дівчиною й цілком поринув у гос-
подарювання. З людьми жив у злагоді, обрали його солтисом села. Чи 
зв’язувало його щось із Рейтаром? Еляшевич узяв зелену теку, до якої 
Грабик скрупульозно збирав усі відомості про Кевлакіса, і ще раз пе-
речитав оту погрозу. Ні, то була не Рейтарова рука: хтось за нього під-
писався. Тільки чому погрожували саме Кевлакісові? Жодних серйоз-
них матеріалів у теці не було; нічого конкретного. Бачився Кевлакіс із 
Рейтаром чи ні? Еляшевич погортав останній протокол допиту. Грабик 
писав бісерним, майже каліграфічним почерком. У світлі лампи срібля-
сто мінилося зроблене з хімічного олівця чорнило. Анкетні дані, пере-
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біг служби на Заході, повернення до Польщі. І запитання. Те саме, з 
яким і він звернувся до Кевлакіса тоді, в день повернення. Еляшевич 
читав рівнесенькі рядки вправного Грабикового письма:

«Запитання. Чому так пізно, лише влітку сорок сьомого року, ви 
повернулись із Заходу до Польщі?

Відповідь. Нас тримали силоміць у таборах і відмовлялись демобі- 
лізовувати з війська.

Запитання. В якому таборі вас тримали й у чому цей примус по-
лягав?

Відповідь. Я перебував у Шотландії, в таборі Кіпгарден, куди ме-
не, як і багатьох інших польських солдатів, відправили тоді, коли ми 
висловили бажання повернутися на батьківщину. Там нас тримали під 
наглядом польської й англійської жандармерії, не випускали до міста, 
стежили за тим, щоб до нас не доходила жодна інформація, листи з 
Польщі. Коли двоє солдатів утекло, жандармерія їх спіймала, й вони 
були засуджені військовим трибуналом, як дезертири, на кілька років 
ув’язнення. Іншим разом одного рядового, що теж просився додому, 
табірна жандармерія мало не забила до смерті шомполами. За саме 
лише слухання радіопередач із Польщі відправляли до дисциплінар-
них рот і понижували в званні. Аж сорок сьомого року, після голод-
ного страйку, до нас дісталися працівники нашого посольства й з’яви-
лась можливість виїхати додому. Я прибув до Гдині пароплавом «Меді- 
на Вікторі».

Запитання. Чи підтримуєте ви зв’язки із закордоном?
Відповідь. Ніяких зв’язків із закордоном я не підтримую.
Запитання. Яке завдання шкодити народній Польщі ви отримали й 

від кого.
Відповідь. Ніхто мені таких завдань не давав.
Запитання. Розкажіть про свою ворожу діяльність проти народ-

ної влади.
Відповідь. Нічого подібного я не робив.
Запитання. Чи знаєте ви Влодзімежа Мінського, він же Рейтар?
Відповідь. Так, знаю.
Запитання. Розкажіть про свої контакти з ним.
Відповідь. Ми перед війною ходили разом до школи. Відколи поча-

лася війна, більше не зустрічалися. Я лише чув од людей, що Мінський 
перебуває в банді і має кличку Рейтар.

Запитання. Ваші слова не відповідають дійсності. Я вимагаю, щоб 
ви розповіли правду про свої таємні контакти з ним...»

Еляшевич роздратовано відсунув протокол. Ну й пилка цей Гра- 
бик! «Я вимагаю, щоб ви...» Як нема доказів, то так можна вимагати 
до безкінця. Не знає він Кевлакіса. Знав би, що то за кремінь... І все- 
таки схоже, що в одному Грабик має рацію: Кевлакіс, либонь, зустрі- 
чався-таки з Рейтаром. Еляшевич зателефонував вартовому камери по-
переднього ув’язнення:

— Фельштинський? Приведіть-но того Кевлакіса... Так, сюди. Не-
гайно!

Він поклав трубку й дістав цигарки.
З’явився сержант:
— Товаришу начальник, заарештованого доставлено.
— Гаразд.
Увійшов Кевлакіс, похмурий і зарослий, у тій, що й завше, андер-
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сівській формі, й почав доповідати, як цього вимагали від усіх, хто пе-
ребуває в камері попереднього ув’язнення:

— Заарештований Кевлакіс...
— Облиш.
Кевлакіс дивився кудись понад головою Еляшевича, заклавши ру-

ки назад, згідно з правилами. Від усього цього Еляшевичу стало ні-
яково.

— Сідай,— він кивнув на стілець і простяг сигарети: — Закуриш?
Лише тоді Кевлакіс звів на нього втомлені, збляклі очі в темних

півколах:
— Дякую. Відучився під час війни.
Еляшевич закурив. Краєм ока бачив, як тремтіли в Кевлакіса руки, 

які той поклав на коліна. «Нервує»,— подумав і майже відразу сказав:
— Відпускаю тебе додому, Кейстуте.— Права рука Кевлакіса без-

владно впала, ліва судомно вп’ялася в коліно.— Зараз тебе звільнять, 
і ще до ночі будеш удома.

Кевлакіс провів долонею по обличчі, як буває, коли хочуть прихо-
вати непрохані сльози, або хоч на хвилю відігнати страшенну втому чи 
важку, незбориму сонноту. И коли опустив руку, обличчя було спо-
кійне:

— То я можу йти?
— Власне, так. Але маю до тебе ще одне запитання. Хочеш — від-

повіси, не хочеш — можеш не відповідати. Послухай-ко, Кейстуте, ска-
жи мені правду, ти бачився з Мінським після повернення?

Якусь мить вони дивились один одному в вічі. Кевлакіс опустив го-
лову, та відразу ж знову її підвів:

— Хочеш зіграти на старій дружбі? Хай буде, що буде. Так, бачив-
ся. Тепер уже можеш не звільняти мене.

Еляшевич ні про що більше не допитувався. Мовчки курив і чекав. 
Кевлакіс почав говорити:

— Вір мені чи не вір, але бачився я з ним один тільки раз — на-
ступного дня після повернення. Пам’ятаєш, я приїхав тоді ввечері, ти 
ще підвозив мене своїм «віллісом». Цілу ніч ми пробалакали з сест-
рою й зятем, я трохи випив і потім проспав мало не весь день. Увечері 
подався на цвинтар, до могил батьків: хотів побути сам, тому й вибрав-
ся досить пізно. Довго я там сидів. Світив місяць, було тихо. І тоді, мов 
привид, з’явився Мінський. Як я збагнув уже пізніше, він був не один: 
двоє чи троє його людей чекало біля брами, коло старого дуба. Початок 
розмови був такий самий, як отоді з тобою. Потім він спитав, чи знаю я 
щось про нього. Я сказав: «Чув, що ти ходиш у лісі». «Ось побачиш,— 
каже,— моє буде зверху. В Америки атомна бомба, а що в тих голо-
дранців? Аби тільки війна, тоді всю комунію зітремо на порох». Я мов-
чав. «Як там на Заході? Чому ти повернувся? Тобі там погано ве-
лось?»— «Ти знаєш, що таке туга?» — питаю. «Знаю,— відповів він і 
замислився.— Я теж,— каже,— за якусь версту від батьківського дому 
ходжу, а не можу до матері заскочити, бо той...— він вилаявся, назвав 
твоє прізвище,— ...мені на п’яти наступає. Ти чув, що він збільшовн- 
чився й зараз тут начальником держбезпеки?» — «Чув,— кажу,— під-
возив мене машиною із станції».— «От сучий син!» Не сердься, це він 
так сказав і плюнув. Радив мені: «Краще тримайся від нього подалі!» 
Я спитав його, як і тебе першого разу запитував: «Ти пробував з Томе-

ЗБІГНЄВ ДОМІНО. Блукаючі вогні



ком поговорити?» Він тільки рукою махнув: «Що мені з комуною роз-
мовляти. Куля нас розсудить». І запитує мене: «А ти що збираєшся ро-
бити?»— «На землі, кажу, осяду, за господарство візьмуся».— «Нічого 
це тобі не дасть. Заженуть тебе до колгоспу, до того ж, як андерсівцю. 
життя тобі не буде».— «Побачимо,— кажу.— Стільки за війну наблу-
кався, намучився, що хочеться врешті-решт по-людськи пожити. Скіль-
ки разів смерть мені в очі зазирала! От тоді я собі й сказав, що коли 
виживу — повернуся до землі, господарюватиму, й жодна сила мене 
більше не зрушить. Люблю,— кажу йому,— землю». А він мені на це: 
«Маю конкретну пропозицію. Йди до мене, зроблю тебе своїм заступ-
ником, звання дістанеш. Ну?»— «Не сердься,— кажу,— Влодеку, але 
це не для мене. Війна мені остогидла, я хочу трохи пожити, одр»ужи- 
тися». Розгнівався. Ти ж знаєш, який він запальний. «То що, волієш 
бути нейтральним?»— «Я хочу трохи пожити в спокої»,— кажу.— «За-
жди, я це тобі колись пригадаю! Ну, а якщо, не дай боже, перейдеш до 
комуни, то не нарікай. Тоді на ласку не сподівайся. І взагалі, Кейстуте, 
помилився я в тобі».— «Що поробиш,— кажу,— я хочу жити в спокої, 
отою проклятущою війною й стріляниною ситий по зав’язку».— «Інакше 
кажучи, не дуже ти Польщу шануєш.— І додав на прощання: — Колись 
тобі Польща оту твою нейтральність пригадає». Я посидів ще трохи 
над материною могилою й подався додому. Відтоді не зустрічав його 
жодного разу. Хоч вір, хоч ні.

— А ота записка?
— Яка? А, що ти мені її біля хати Годзялків показував? Поняття 

не маю. Сам увесь час сушив собі над цим голову. Може, й справді хо-
тів мене застерегти, а може, настрахати, бо ж мене й солтисом обрали, 
і до сільськогосподарського гуртка втягли. А може, метиться, кидає на 
мене підозру?

— Багато в тебе землі?
— Чотири гектари. Воно, може б, іще трохи докупив, але дім бу-

дую. Для цього теж гроші потрібні.
— Дітей маєш?
— Дружина вагітна. Місяців за два-три, розумієш...
— Розумію. Ну, то що ж, ти вільний, Кейстуте.
— А за ту зустріч?
— За яку?
— Ну, на цвинтарі... Нічого мені не буде?
— Якщо правду сказав — нічого.
— Хай мене господь скарає!
— Усе ж таки ти повинен був тоді про це повідомити.
— А ти б на моєму місці повідомив?
— Ну досить. Але запам’ятай: коли щось подібне повториться, 

жартів не буде.
— Я ні в що не хочу втручатися. Жінка от-от має родити, хату бу-

дую, жнива наближаються. Тільки встигай...
Еляшевич натиснув на кнопку дзвоника й, коли ввійшов вартовий, 

вручив йому наказ про звільнення Кевлакіса й розпорядився негайно 
відпустити затриманого. Присутність вартового полегшувала його ста-
новище: він не хотів, щоб Кевлакіс дякував йому за звільнення, та й не 
знав, як з ним прощатись і як, зрештою, ставитись до нього. «Хочу 
спокою, люблю землю, не по дорозі мені з вами». Еляшевич закурив і
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виглянув у вікно: вже налягла темрява. Сьогодні знову не доведеться 
побувати в матері.

8

Недільний ранок обіцяв погідну днину. Сяяло сонце, повівав свіжий 
вітерець. Вифранчений підпоручник разом з кількома солдатами під’ї-
хав до будинку повітового комітету ЗМП. Там на них уже чекали. 
Біля санітарного фургона, коло уквітчаної зеленню вантажної машини 
стояли групками хлопці й дівчата в зетемпівських зелених гімнастер-
ках. Усі пожвавішали й із сміхом та жартами почали залазити до ку-
зовів. Боровець простяг руку Барбарі й допоміг піднятися на машину.

— Нечувано. Військо — й запізнюється! — шпигнула його вона.
— Отак завжди: коли людина дуже поспішає, щось неодмінно ста-

не їй на перешкоді. Ударник в останню хвилину згадав, що забув якийсь 
там барабан. Бо ми ж із собою оркестр веземо.

— Оце чудово! Потанцюємо.
З кабіни другої машини визирнув Томецький:
— Усе?
— Поїхали!
Машини рушили. Гримнула зетемпівська пісня: «Ми авангард, міг 

праці армія стійка, і доля наша — доля Польщі...» Ляський повітовий 
комітет ЗМП організував тієї неділі виїзд у глибинне село Мокре. При-
хопили й санітарну групу, щоб надати необхідну медичну допомогу се-
лянам, обстежити їхніх дітей. А все почалося з того пам’ятного для 
Боровця засідання бюро повіткому партії, де він виступав за тісніші 
зв’язки з сільським населенням. Чи не наступного ж дня йому зателе-
фонували з повіткому ЗМП: •

— Товаришу підпоручник, чи не змогли б ви зайти до нас? Треба 
поговорити.

— Коли?
— Бажано післязавтра. Ми саме збираємо актив. Отже, на двана-

дцяту?
— Гаразд, буду.
Він почувався трохи непевно, бо нікого з комітету не знав. Мало не 

з порога почав шукати вільне місце. Повівши поглядом по залі, нараз 
аж здригнувсь. Під протилежною стіною, біля самого вікна, сиділа Бар-
бара. Дівчина й не помітила його, захоплена розмовою, а він раптом 
згадав про те кіно й від збентеження мало не втік. Але вчасно втри-
мався. Та й ‘зрештою пізно було задкувати, бо до нього підійшов голо-
ва повітового комітету ЗМП:

— Радий вас бачити. Я Томецький, віднедавна головую тут.
— Боровець. Віднедавна в підпоручниках.
Вони всміхнулися, потисли один одному руки.й без зайвих церемо-

ній одразу перейшли на «ти».
— Добре, що ти прийшов. Маємо обговорити кілька справ, між ін-

шими й питання про зближення війська з населенням. Розумієш? Ко- 
линський казав мені, що ти порушував цю справу перед бюро. Важли-
ва річ, а ми, затуркані, прогавили. Ну, то як, виступиш?

— Мабуть, варто.
— Ну що ж, будемо починати.
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Томецький пішов через зал до столу президії, вітаючись дорогою 
з присутніми. Боровець сів на найближчому стільці. Та як не пнув шию, 
Барбару звідти побачити не міг. Томецький виголосив коротке вступне 
слово, запропонував склад президії, й тут Боровець стрепенувсь, по-
чувши Барбарине прізвище. Кожне ім’я зал вітав оплесками. Відчу-
валося, що всі тут знають одне одного.

— Дорогі колеги! Сьогодні серед нас є представник Війська поль-
ського, підпоручник Боровець, якого я хочу від вашого імені сердечно 
привітати й запросити до президії. Просимо сюди, товаришу Боровець!

Пролунали оплески, і всі голови повернулися до нього. Звівшись на 
рівні ноги, Боровець легко вклонився і, підохочуваний жестом Томець- 
кого, пішов до президії. Отакої, подумав собі. Що я їй зараз скажу? 
Як вона зреагує? Він пошукав поглядом дівчину. Барбара вже сиділа 
за столом і зичливо всміхалася до нього. На серці йому полегшало, 
він навіть посміливішав і зайняв місце поруч з Барбарою, а сідаючії, 
встиг кинути пошепки:

— Потім виправдаюся.
— Сподіваюсь...
Томецький вийшов на трибуну. Боровець трохи відсунув стільця 

назад і тепер бачив Барбару в профіль. Дівчина уважно слухала, по-
клавши руки на червоне сукно, гарні доладні руки. Він не зводив з неї 
очей. Потім Барбара почала плескати в долоні. Ніби прокинувшись, 
Боровець теж зааплодував, тоді присунув стільця ближче до столу й 
почав уважно слухати Томецького.

— ...ми зосталися єдиним куточком у країні, де класова боротьба 
ще ведеться зі зброєю в руках. Настав час із цим покінчити. Села й мі-
стечка Бєлосточчини мають нарешті зажити спокійно. Ми повинні сьо-
годні замислитись над тим, чому так виходить, що банди дістають під-
тримку в нашому повіті. Повинні разом поміркувати, в який спосіб 
ми, зетемпівці, можемо сприяти остаточному викоріненню озвірілої ре-
акції. Повітовий комітет нашої партії ставить перед нами завдання ак-
тивно включитися до цієї боротьби. Що ми маємо робити? Сміливо й 
наполегливо вести політичну роз’яснювальну роботу серед населення, 
скликати збори, організовувати культурні заходи, єднати місто з селом. 
Ми можемо допомогти населенню ремонтними, медичними групами. 
Але й це ще не все. Ми повинні прийняти рішення й твердо впроваджу-
вати його в життя, щоб у кожній гміні \  в кожному селі, де є наша 
організація, існував пост сприяння міліції. Якщо ворог змушує нас узя-
ти зброю до рук, то ми не завагаємося, коли треба буде вжити її для 
захисту соціалізму, для захисту Народної Польщі!

Під оплески Томецький повернувся до столу президії. Розпочались 
дебати. Дівчата і юнаки один за одним виходили на сцену. Боровець 
шкодував, що прийшов сюди сам, що його хлопці не чують їхніх висту-
пів. Ці роздуми урвав Томецький, надавши слово йому. Атмосфера в 
залі була така доброзичлива, що Боровець майже не відчував хвилю-
вання.

— Шановні товариші! Що тут розводитись. Я радий, дуже радий, 
що як зетемпівець у формі солдата народного Війська польського, я 
зараз тут, із вами, й можу передати вам щирі вітання від моїх това-
ришів, які несуть у ці хвилини важку, але почесну службу на захист 
нашої влади. 1

1 Гміна — адміністративна одиниця у Польщі до 1954 року.
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Скориставшися з овацій, він кинув швидкий погляд туди, де сиділа 
Барбара. Дівчина, дивлячись на нього, гаряче аплодувала.

— А служать тут хлопці з різних куточків Польщі. Варшав’яни й 
познаньці, є гуралі й хлопці зі Шльонська, Жешова, Любліна, чимало й 
ваших, тутешніх. Це, як бачите, юнаки з міст і сіл, наші однолітки. Ще 
рік, півроку тому майже всі вони навчались або працювали, і про бо-
ротьбу із зброєю в руках знали хіба з книжок чи кінофільмів. І ось 
раптом опинилися в ситуації, коли зброю довелося зарядити бойовими 
патронами й стріляти, бо стріляють у них, бо банди нещадно мордують 
мирне населення. Зрештою ви, тутешні, либонь, краще знаєте, як воно є. 
Тож нема чого довго розтлумачувати. Скажу тільки про те, що я на 
власні очі встиг побачити. Бачив понівечені трупи подружжя Годзялків, 
бачив двоє їхніх дітей, що зосталися сиротами. На моїх очах убито Ка- 
зика Юзвицького, двадцятирічного хлопця з Познаньщини, такого ж 
зетемпівця, як і ви. Я навіть не спромігся написати листа його старим 
батькам, бо кожне слово, яке пробував покласти на папір, здавалося 
мені малозначущим... Ще один з моїх солдатів лежить зараз у госпі-
талі. Бандити теж зазнають утрат. Але, задурманені, ладні на все, вони 
й досі шастають лісами, селами й хуторами й сіють смерть і страх. Так* 
саме страх! Знаєте, що найбільше дивує нас, солдатів? Саме цей страх, 
що обплутав цілі села. Багато тутешніх жителів просто-таки бояться 
нас. Бо про що ж інше мають свідчити такі факти: коли ми входимо до 
села, люди ховаються по домівках і зачиняють віконниці; коли питаєш 
людей про що-небудь, то озираються або мовчать. «Ми не знаємо, па-
не...» — оце і вся відповідь.

— Бояться, це правда! — озвався з залу хлопець, що сидів недале-
ко від дверей.

— Нас не треба боятися.
— Та не вас. Вони банд бояться. Бо ви собі підете, а банда зали-

шиться. Якийсь посіпака донесе, і бандити прийдуть уночі й спалять 
хату, а господаря вб’ють. Треба й справді щось робити...

Стало гамірно. Томецький намагався втихомирити зал, а Боровець 
закінчив:

— Я саме про це й кажу. Гадаю, що й ми, солдати, маємо прагнути 
до більшого взаєморозуміння з населенням. Очевидно, й ми повинні 
час по час виїздити в села не з гвинтівками, а з художньою самодіяль-
ністю, з піснею, з віршами, а то й просто так, щоб погомоніти з людь-
ми. Як запросите нас, то ми приїдемо.

— Запросимо! Запросимо! — Йому знову гаряче аплодували.
Ляська організація ЗМП зобов’язалася всіляко сприяти якнайшвид-

шому очищенню повіту від банд.
Боровець хотів був вийти, щоб перейняти надворі Барбару, але не 

зміг: чимало хлопців і дівчат з’юрмилося біля нього. Підійшов і Т6- 
мецький. З-поміж хлопців було кілька таких, що вже відслужили в ар-
мії. Поки розмовляли про се, про те, ясноволоса голова дівчини майну-
ла на виході. Боровцеві здалося, ніби вона двічі озирнулась на нього. 
Нарешті, домовившись про зв’язки з кількома гмінними комітетами, 
про наступну зустріч з Томецьким, Боровець послався на невідкладні 
службові справи й притьмом вискочив надвір. Розглянувсь довкола, та 
Барбари ніде не було. Він закурив цигарку і, похмурий, як ніч, швидко 
пішов вулицею. «Усе-таки не зачекала. Не потрібен я їй. Зовсім не пот-
рібен. Напевне, образилася за кіно. Велика цяця. Адже я не міг, мусив
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поговорити з хлопцями... Ну то й що? Чи, може, вона мала стовбичити 
біля входу, аж доки пан підпоручник Боровець збо л я т ь ласкаво вийти й 
ощасливити її? Так тобі й треба, йолопе!..»

— Що це? Знову тікаєте?
— Басю!.. Ох, даруйте, панно Барбаро!
Дівчина сиділа на лавці в скверику і бавилася жовтим листям 

каштана. Всміхалася. Боровець підійшов:
— Можна сісти?
— Ні.
— А я все одно сяду.
— Звісно, армія — сила. Мушу підкоритися.
— Хоч як глузуй — більше я тебе не загублю.
— Мене не так легко загубити. Адже бачиш, я сама тебе чекала.
— Спасибі. Ти й досі сердишся за те кіно?
— Не дуже. Я це навіть передбачала. Мене ще бабуся застерігала: 

дитино, ніколи не знайся з військовими— брешуть, як шевці. Так oiy 
початок був саме такий, як бабуся мені наврочила.

— Басю, знаєш, чому я не прийшов тоді? Мене несподівано викли-
кали до повіткому. На бюро.

— А ми з Монікою чекали, мов дурні.
— Вибач.
— Анджею... ти не розсердишся? Хочу тебе спитати...
— Про що?
— В тебе є дівчина? Скажи щиро.
Боровець не зразу відповів:
— Ну, є.
— Де вона?
— Тут.
— То чого ги хочеш од мене?
— Ти подобаєшся мені.
— А та?
— Ще більше.
— Бабуся мала-таки рацію...
Барбара рвучко підвелась. Боровець теж підхопився й притримав- 

її за руку:
— Басю, сядь, послухай.
— Пусти! В тебе кліщі, а не руки.
— Пробач. Ну сядь на хвилю, прошу тебе.
Вражена Барбара, не підводячи очей, бавилася листком каштана.. 

Хоч алейка, де вони сиділи, й була на узбіччі, проте час від часу на ній 
з’являлися якісь перехожі. Дехто з цікавістю поглядав у їхній бік, і це 
бентежило Боровця. Може, через те й слова виходили зовсім не такі, як 
хотілось:

— Знаєш, яке в мене зараз найбільше бажання? Поцілувати тебе..*
— Перестань.
Дівчина одвернулась, але він устиг помітити сльозу на щоці. Бася 

змахнула її й сховала обличчя в каштанове листя: чи то закриваючись 
від останніх променів сонця, чи то від нього.

— І сльозу б оцю сто разів поцілував!
— Годі. Закохалася в нього з дурного розуму, а він блазнює. Бо- 

же! Що зі мною скоїлося, любистком хтось напоїв, чи що?
— Басю! Басю! Ти навіть не знаєш, яка ти гарна!
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Вже не зважаючи на те, що діється довкола, чи бачить їх хтось, він 
обхопив долонями її обличчя й заходився цілувати й солоні від сліз 
вуста, й пухнасте світле волосся, що пахло м’ятою. Приголомшена 
Барбара ледь опиралася:

— Задушиш, навіжений!
Він вихопився на газон і з розгону двічі зробив сальто. Переляка-

ний пес-приблуда утік, підібгавши хвоста. Бабуся, що проходила сусід-
ньою алеєю, зупинилася на мить і перехрестилась. Нарешті Боровецо 
опанував себе, поправив портупею, обсмикнув мундир, підняв кашкет і 
повернувся до дівчини. Вона не насмілювалась поглянути йому в очі. 
Він сів поряд і обережно взяв її руку.

— Вибач мені. Сама не знаю, що зі мною,— мало не пошепки про-
казала вона.

— Це ти мені вибач. Я просто кретйн! Ти знаєш, відколи ми зу-
стрілися в Дрогичині, я готовий заради тебе на смерть піти! Тепер я 
ввесь час тільки про тебе й думаю: навіть тоді, коли гасаю лісами за 
бандою. Не збагну, як це сталось, але якщо існує кохання з першого 
погляду... Басю, розумієш тепер?

Вона підвела на нього свої великі очі й не зморгнувши вдивлялася, 
неначе хотіла впевнитися, чи можна йому вірити.

— А як же та дівчина? Я не хотіла б нікому ставати на дорозі.
— Нікого в мене нема, дурненька!
— А ти ж говорив...
— Про тебе весь час думав і говорив про тебе... То я пожартував.
— Ти недобрий. А що з нами тепер буде? Коли б комусь розпо-

вісти, не повірив би. Моніка каже, що я дурна...
— То ти говорила з нею?
— Я ж кохаю тебе. Можу про це усім розказати.
— І я тебе. Не знаю навіть, хто ти, я ж нічогісінько про тебе не 

знаю, бачу лише втретє в житті, а мені здається, ніби ми знали одне 
одного завжди, ніби ти завжди була зі мною.

— Я боюсь...
— Чого ти боїшся? От побачиш, все буде чудово.
Він ніжно торкнувся вустами Басиної руки. Нараз вона висмик-

нула руку й поглянула на годинник.
— Анджею, мушу йти! Вже на півгодини запізнююсь на чергуван-

ня. Ох і перепаде ж мені!
— То біжи. Я прийду в госпіталь. Лише заскочу в підрозділ і 

прийду. Копця відвідаю. Можна? Мені стільки треба тобі розказати!
— Приходь, чекатиму.
Він стояв і дивився їй услід, аж поки дівчина зникла за деревами. 

І лише тоді взяв каштановий листок, який вона залишила на лаві.
Тієї ночі вони розмовляли про все. Хворі спали, дрімав у своєму 

кабінеті лікар. А вони сиділи в сестринському покої й не могли на-
говоритись. Уривали розмову тільки тоді, коли Барбара йшла навіду-
вати хворих, а потім верталася й заварювала міцний чай.

— Нас у сім’ї шестеро,— оповідала вона.— Троє братів і сестра 
молодші від мене. А старший брат Юзек, як і ти, служить в армії, 
тільки не кадровий військовий, а за призовом. У морфлоті служить. 
Батько працює на залізниці, а мати вдома. Коли б ти тільки знав, яка 
вона славна, наша мамуся. Завше заклопотана: шиє, їсти готує, дбає 
про все і про всіх. Живемо ми в злагоді. Одного тільки разу батьки на
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мене розгнівались, коли я затялася, що буду медсестрою. Вони собі 
вимріяли, що я маю стати вчителькою. Відколи це я забрала в голову 
оту медицину?.. Либонь, з війни. Ми живемо у власному будиночку на 
околиці Ляска, побачиш колись сам. Садок у нас невеликий, бо згорів 
під час війни. Якось уже наприкінці війни в нашому садку розмістилися 
радянські солдати. Коли це в обід як бабахне, а тоді ще й ще... Бомби! 
Тоді я вперше побачила, як жахливо вмирають люди. Бачила пошмато-
вані тіла, повідривані руки й ноги. Бачила я також медсестру. Тендіт-
на, гарненька радянська дівчина. Вона гасила на солдатах палаючий 
одяг, перев’язувала рани, поїла водою, втішала. Усі, здавалось, розгу-
билися, тільки не вона. Я допомагала їй, як уміла. Відтоді вирішила: 
хоч хай там що, а я повинна стати медсестрою. І стала. Важко? По-різ-
ному буває. Але тут принаймні бачиш, що людина людині вельми по-
трібна. Я хочу стати лікаркою*. Кажуть, у Белостоці відкриють медичний 
інститут. Спробую вступити. Моніку теж вабить медицина. Вона меш-
кає в нас, бо сама, власне, з Бранська, а тоді, в Дрогичині, ми відвіду-
вали її тітку. Я страшенно сердилась на тебе, що ти не прийшов тоді в 
кіно. Ти не думай, я взагалі не тонкосльоза, та коли вже сьома минула, 
а тебе все не було, я розплакалася. Вирішила, що не сподобалася тобі. 
Напевно, було в тому й трохи злості, й трохи сорому, але більше страху, 
що вже ніколи тебе не побачу. А тут ще отой твій поранений солдат... 
Я вже здогадувалась, на яку небезпеку ти наражаєшся. Цілу ніч не мог-
ла склепити повік, одно ввижалося, що тебе вбито... Жахлива ніч! Перед 
очима стояв наш садок після отого бомбардування. Вранці я пішла до 
госпіталю. Там мусили знати, якщо когось із ваших поранено чи вбито. 
На щастя, то був тільки кошмарний сон. Я з радощів кинулась Моніці 
на шию й раптом зрозуміла, що кохаю тебе. І досі не збагну, як це ста-
лося. Боюся за тебе, страшенно боюсь. Ти вже стріляв у когось, когось 
убив? Це, мабуть, жахливо, Анджейку, коханий мій! Коли б я могла 
тебе захистити...

Голос дівчини затремтів. Боровець припав устами до її долоні. 
Вона мовчки голубила його волосся. Потім він підвівсь, випив холодно-
го чаю, що залишався в склянці і, заклавши долоні за пояс, походжаю-
чи по кімнаті, сам почав розповідати. Тепер дівчина слухала його не 
перебиваючи.

— Це й справді, мабуть, жахливо. Навіть жорстоко. Авжеж, я 
стріляв у них. Стріляв для того, щоб знешкодити, а отже, щоб порани-
ти або вбити. Признаюся тобі, колись мені й на думку не спадало, що 
можна так легко стріляти в людину... Це роблять з різних причин: коли 
бояться чи ненавидять. Зо страху стріляють наосліп. Якщо ж у тобі 
прокинулася зненависть, ти змагаєш страх і цілишся. Я вже не стріляю 
від страху. Після того, як бачив застиглі мертві очі батьків, чий синок 
стратився розуму, сидячи в погребі; після смерті мого солдата — я стрі-
ляю у них із ненависті. Не знаю, добре це чи погано, етично чи неетич-
но, знаю тільки одне: я їх ненавиджу. Я розпитував розумних людей, 
та й сам обізнаний з подіями останніх років і знаю: їм давали шанс, 
двічі давали, а вони не схотіли або не змогли скористатися з цього. Я 
повинен з ними боротися... Отакий я, як бачиш... Інколи боюся... Не 
того, що мене можуть убити,— над цим я не роздумую, мабуть, підсві-
домо жену від себе такі думки. Боюсь рани, боюся злякатись на очах 
у своїх солдатів, і прагну, всією силою волі прагну збороти в собі той 
дурний страх, коли він мене огортає, хоч і відчуваю інколи, як долоні в
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мене стають вологі... Батьків у мене немає, братів чи сестер теж. Про 
своїх батьків я тобі розповім іншим разом. Крім старого дідуся, що 
мене виховав і живе зараз у селі під Жешовом, окрім тебе, немає в 
мене нікого близького на світі...

Солдати їхали неозброєні, лише в Боровця був на поясі пістолет. 
Зрештою, надвечір вони мали повернутися до Ляска, тож навряд чи 
банда наважиться напасти посеред білого дня. їхали в Мокре. По- 
перше, це було велике село, значну частину жителів якого становила 
шляхта; по-друге, звідти походив один із бійців Боровця — капрал Ка-
нюк, і на нього покладали неабиякі надії. По-святковому прикрашені 
машини підкотили під школу майже в той самий момент, коли в по-
близькому костьолі скінчилася відправа і на вулицю почав висипати 
люд. Військовий оркестр заграв запальну польку. На втрамбованому 
шкільному спортмайданчику закружляли, збиваючи куряву, перші зе* 
темпівські пари. Святковий натовп оточив танцюючих щільним кільцем. 
Статечні господарі та їхні дружини лише доброзичливо посміхались, 
натомість у причепурених сільських дівчат і хлопців ноги самі порива-
лись у танок, хоч людям було й невтямки, чого це раптом до села при-
їхали музики. Капрал Канюк подав знак і, коли оркестранти на пів-
такті припинили грати, спритно вихопився на машину. Односельці впі 
знали його, з гурту почулися веселі вигуки:

— Диви, Антек!
— Наймолодший Канюк.
— Бач, капрала йому дали.
— Привіт, Антеку!
— Треба послати по старих, бо пішли додому й нічого не знають.
— Ото зрадіють.
— Миколаю, он твій брат!
— А мундир йому личить!
Капрал порухом руки закликав до тиші:
— Дозвольте сказати кілька слів, бо вас, напевно, дивує, з якої 

нагоди прибула сюди ця команда.
— Давай, Антеку, аби коротко.
— А я теревені розводити не вмію.
Знову почулися схвальні вигуки, хтось навіть несміливо заплескав.
— Ну то я коротко. Як бачите, тут зібралися мої товариші-сол- 

дати, колеги в зетемпівській формі. Власне, з ініціативи повітового 
комітету ЗМП ми приїхали до вас у гості...

— Але гостей запрошують, а ви начебто непрохані? — гукнув 
хтось із задніх рядів.

Канюк не розгубився:
— Я не знаю, хто це озвався, та він, либонь, не з тутешніх. Бо в 

нашому селі інакше ведеться: як гість на поріг, то бог у дім. Так каже 
давнє польське прислів’я?

— Так, Антеку!
— Шпар далі!
— Тихо там, не заважайте, хай говорить.
Юрма, що оточувала машини, була явно на боці капрала.
— З нами приїхали й медики, тож якщо комусь потрібна лікарська
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порада, ласкаво просимо. Ну, і як ви вже самі чули, маємо й непоганий 
оркестр; спершу виступлять артисти, а тоді потанцюємо, якщо наші дів-
чата схочуть.

— Особливо Геля!
— Звісно, й Геля.— Сказавши це, Канюк зіскочив з машини й, 

пробравшись крізь натовп, опинився поруч гарної дівчини, яка зашарі- 
лась, мов маків цвіт. Легко було здогадатися, що це і є та сама Геля. 
Коли знову заграв оркестр, пішло танцювати й чимало місцевих дівчат 
і хлопців, а з-поміж них ощасливлений Канюк із своєю гарненькою 
Гелею. Боровець запросив біляву Ядзю, капралову сестру. Крига скрес-
ла. Поки на майданчику вигравав оркестр, медики, яким тутешні солтис 
і вчитель допомогли розміститись у школі, почали приймати перших 
пацієнтів.

Канюкова мати подала обід у садку. На вкритому білою скатерти-
ною столі з’явилася спочатку юшка, а потім курятина з картоплею й 
капустою. Старий Канюк, розливаючи по склянках горілку, звернувся 
до Боровця:

— Як, пане підпоручник, дозволите з нагоди такого свята?
— Коли господар частує, відмовлятися гріх.
— Тоді за вашу нелегку службу, синки!
— Здоров’я пані господарки і пана, і спасибі вам за такого добро-

го солдата.
Капрал спробував був несміливо протестувати, але видно було, що 

селянам по дорозі з народною Польщею, а банди — це терор, страх і 
морок, величезне нещастя для всіх.

На майдані коло школи й досі було велелюдно. Боровець відшукав 
Барбару — дівчина сиділа на шкільному ганку втомлена, але щаслива. 
Він сів поруч і взяв її за руку, Барбара всміхнулась і відгорнула біляве 
пасмо з очей. У кузові автомашини, який правив за естраду, стояв ря-
довий Юрчак і нахтненно читав вірші Бронєвського.

Сонце сходить над зраненим містом,
Жито шумить на зритих полях...
Робітничому людові — хліб і заводи, 
а орачам — земля!

Німа тиша панувала на майдані. Сонце хилилося на захід, час не 
стояв. Боровець і Барбара підійшли до машини. Голос Юрчака бринів 
чисто, співуче. Селяни зачудовано слухали. Коли він скінчив, йому га-
ряче зааплодували. Хтось гукнув:

— Хай живе Військо польське!
Його підтримали з гурту:
— Хай живе! Хай живе!
Боровець вихопився на машину, й майдан притих.
— Сердечно дякуємо вам за гостинність! Ми запевняємо вас, 

що солдати народного Війська польського завжди будуть з вами. До 
нової зустрічі!

Селяни крізь оплески вигукували:
— Спасибі й вам!
— Приїздіть частіше!
— Канюк, повертайся до нас підпоручником!
— І швидше, бо Геля дочекатись не може!
Сонце стояло вже низько, коли нарешті, ’потиснувши простягнені
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до них звідусіль руки, під бравурну мелодію, що її вигравав на про-
щання гармоніст, вони вирушили назад до Ляска.

...У Ляску Боровець застав тільки чергове відділення: одне виїхало 
на патрулювання, а два, під командуванням сержанта Покшиви,— на 
операцію. Черговий рапортував:

— Сержант наказав доповісти вам, громадянине підпоручнику, що 
•в селі Згожелі банда застрелила міліціонера. Сержант з першим і тре-
тім відділеннями виїхав пополудні на місце події.

— Собаку взяли?
— Так точно.
— Зв’язок є?
— Є.
Боровець підійшов до рації, однак перешкоди в ефірі не дали по-

говорити як слід. Голос Покшиви раз у раз пропадав. Тільки й довідав-
ся, що сержант прочісує місцевість біля Вишонок Косцельних, куди їх 
привів пес. Ні, допомоги не потребує... На цьому зв’язок остаточно 
урвався. Вилаявши ні в чому не винного радиста, Боровець зателефо-
нував до Еляшевича. Той був у себе і попрохав його зайти. В кабінеті 
були ще підпоручник Зимняк та якийсь працівник з воєводського уп-
равління держбезпеки.

— Знаєте все? — спитав Еляшевич.
— Лише те, що Покшива пішов на Вишонки й там загубив слід.
— Як завжди,— не без ущипливості озвався представник управ-

ління.
Він був вогнисто-рудий, з великою бородавкою на носі. Боровець 

змовчав, затягуючись цигаркою. Еляшевич також не зреагував на цей 
виклик і почав розповідати Боровцеві про те, що сталося в Згожелях. 
Сержант Ставинський і ще один міліціонер були на обході. В Згоже-
лях випадково завітали до якоїсь садиби побіля лісу і натрапили h j  
бандитів. Міліціонер загинув, а пораненому Ставинському пощастило 
дістатись до Бранська, відки він і зателефонував. Одразу ж після цьо-
го було вислано оперативну групу, повідомлено довколишні пости. Ве-
зуть уже хазяїна бандитської криївки разом з родиною, ось-ось має 
прибути Ставинський і, можливо, тоді стануть відомі якісь істотніші 
деталі.

Отож чекали на Ставинського. Рудий мовчав, тільки іронічна ус-
мішка не сходила з його брезклого від недосипання обличчя.

За вікном озвався мотор. Грюкнули дверцята. Невдовзі ввійшов 
Грабик і поклав на стіл Еляшевича пакунок, загорнений у газету. Там 
виявилася сукняна польова конфедератка з орлом, а в ній кілька-
надцять гільз, більшість типові, калібр 7,62, решта від «бергмана». 
Якусь хвилину розглядали їх у мовчанні.

— Оце й усе? — спитав представник управління.
— Все,— відказав Грабик.
— Кого привезли?
— Хазяїна явки Курецького з дружиною й двома дочками.
— Усіх і взяли?
— З бандитськими посіпаками панькатись не збираюсь.— Грабик 

був злий.— Адже вони мали час повідомити! Бандити прийшли до них 
уранці, а міліціонери завітали опівдні. І що ж? Дівки розважали 
«гостей» на горищі, а стара готувала їм бульйон. То я їх маю жаліти?
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Зібрав усю цю потолоч і посадовив у підвал: може, трохи розуму набе-
руться.

— А Ставинський?
— Той Ставинський теж фрукт. Мало чобіт не загубив утікаючи. 

Пригадайте-но, шефе, він завжди виходить сухим з води. Як на мене, 
то це стає підозріло.

Еляшевич його перебив:
— Куди поранено Ставинського?
— У ліве плече. Хіба то рана? Скоріше подряпина.
— Скільки їх там було?
— Начебто троє.
— Хто вони?
— Курецькі їх, звісно, «вперше бачать». Але тут ось дещо є...
Грабик узяв конфедератку, відгорнув підбій і показав рудому.

Той прочитав:
— «Рись». Це вам щось говорить, товариші?
Еляшевич почав міркувати вголос:
— Рись... Рись. В оперативних матеріалах про банду Рейтара теж 

згадується якийсь Рись. Вони віддавна ходять разом. Здається, ми 
маємо навіть його фотографію. Товаришу Грабик, треба негайно її 
знайти. Можливо, хазяїн «малини» його впізнає. Бандитів було троє... 
Никає по околицях ще один Рись, але сам, хіба що останнім часом хтось 
пристав до нього. Ну, то як, товаришу Карний? Коли ви не заперечує-
те, спершу поговоримо із Ставинським, а потім з отим Курецьким.

Боровець подумки відзначив, що прізвище цього рудого — Карний 
і що він, мабуть, велике цабе, якщо Еляшевич так зважає на його 
думку. Карний ствердно кивнув. Еляшевич наказав Грабикові поклика-
ти Ставинського й відшукати фотокартку.

Вигляд сержанта Ставинського справив на Боровця гнітюче вра-
ження: блідий, з темними півколами під очима, ліва рука на перев’язу. 
Побачивши знайомих, сержант кволо всміхнувся й сів біля Боровця. 
Той зауважив, що Ставинського й досі проймає дрож.

— Рана серйозна? — спитав Еляшевич.
— Нічого особливого... В Брянську мені зробили перев’язку...
Голос Ставинського теж тремтів. Боровець припалив од свого

недокурка нову цигарку й подав її Ставинському. Той вдячно всміх-
нувсь і кілька разів глибоко затягся. Еляшевич звернувся до Ставин-
ського:

— Ми хотіли б розібратися в деталях. Тут усі свої: товариш Кар-
ний з воєводського управління держбезпеки і товариш Зимняк з вій-
ськової прокуратури. Отже, мій голубе, розкажіть нам усе по порядку.

— Слухаюсь, товаришу начальник.
Ставинський поспіхом затягся ще зо два рази, розчавив недокурок 

у попільничці, набрав повні легені повітря, неначе щойно виринув з 
води, і почав оповідати. Говорив тихо й монотонно:

— Це був звичайний собі обхід. Ми поїхали велосипедами з міліціо-
нером Сталбовичем по трасі Ключин — Клюбово — Згожелі. Мали вже 
вертати назад, але Сталбович наполягав заглянути і в самі Згожелі. 
Щось тягло його туди. Тепер я вже здогадуюсь, у чому річ: мабуть, 
хотів побачити одну з тих дівчат... Ну, кажу, їдьмо, міліціонерові все 
одно кудись їхати треба, може; й справді побачимо щось цікаве в тому 
селі. Хата Курецького майже під самим лісом. Сталбович і каже: «За-

60 ЗБІГНЄВ ДОМІНО. Блукаючі вогні



їдьмо, там у мене знайомі, поп’ємо кисляку, бо ж така спека!» А воно 
таки дуже спекотно було, хоч роздягайся. Заїхали, на подвір’ї нікого 
нема, тільки курей наполохали. Тоді виходить господар. Ми привітали-
ся, сіли на призьбі й витягли цигарки. Ну, що, мовляв, чувати? Анічого, 
живемо собі. Сталбович підвівся, роззирається: «А що це не видно ні-
кого з домашніх?» «Дочки до костьолу пішли,— каже Курецький,— а 
жінка готує обід». «То треба піти привітатися з тещею»,— жартує 
Сталбович. Тут господар підхопивсь і якось запопадливо каже: «То я 
її зараз покличу сам». «Не треба»,— засміявся Сталбович і ввійшов 
до сіней, а ми з хазяїном лишилися на призьбі. Потім відчиняється 
вікно, висовує голову Сталбович: «Заходьте, командире,— каже,— теща 
запрошує на молоко». Входжу: сіни як сіни, драбина на горище, повно 
всілякого гамузу господарського. Іду до хати: пахне бульйоном, парко, 
плита аж червона, господиня якась знічена, ніби заплакана, подає нам 
глечик з кисляком, кисляк трохи теплий, але спрагу вгамовує, а Стал-
бович усе крутиться, про дівчат допитується, видно, прикро йому, що їх 
не застав. «Пішли до костьолу»,— повторює хазяїн. «Так, так, пішли 
до костьолу,— підтакує хазяйка,— і невідомо, коли повернуться». «Ну, 
то ходімо», кажу я Сталбовичу. Коли це на горищі раптом щось як 
грюкне. Всі на стелю втупилися, але я не звернув на те особливої ува-
ги. Може, кіт за горобцем стрибнув. Хазяїн теж каже: «Напевно, кіт». 
«Кіт»,— каже хазяйка й починає грюкати по плиті казанками. Виходи-
мо, аж тут драбина ніби хитнулася. Сталбович і каже, мовби сам до 
себе: «Ану, зобачимо, що то за кіт». Певно, гадав, що там дівчина від 
нього ховається... Хазяїн ані чичирк. Тепер я пригадую їхні перелякані 
обличчя, а тоді... Дивлюсь, як Сталбович долає щабель по щаблю — 
однією рукою тримається за драбину, а в другій у нього ППШ, і вже 
хотів був виходити, аж раптом як торохне черга... Ще й зараз бачу, як 
Сталбович мішком сповзає по драбині. Я майже автоматично відвів 
затвор назад, а тут друга черга. Мене щось ударило в плече, я переско-
чив через поріг і майнув стернею до мазовецької дороги... Позаду ще 
трохи постріляли, але потім усе затихло.

В кабінеті ще якусь хвилину всі мовчали. Боровець простяг Ста- 
винському нову цигарку. Першим озвавсь Карний:

— Ну, то як, сержанте, ви вважаєте, що зробили все, як годилося?
— Не розумію...
— А шкода. То, може, відповісте мені на таке питання: для чого 

народна влада дала вам у руки зброю? Га?
Похиливши голову, Ставинський м’яв цигарку, й на килим сипа-

лися кришки тютюну. Його починало тіпати.
— Мовчите? Шкода, дуже шкода. Тоді я вам скажу. Вам дано в 

руки зброю для того, щоб стріляти у ворогів, а не тікати, мов заєць, 
через стерню. Ви хоч раз вистрелили? — Ставинський не підводив го-
лови.— Через ваше боягузтво втрачено сліди банди. Через ваше боя-
гузтво вбивці вашого товариша лишилися безкарними!

Уткнувшись головою в перев’язане плече, Ставинський плакав.
Боровець не міг дивитися на нього, він підвівсь і налив йому в 

склянку води. Підпоручник Зимняк щось старанно записував. Еляшевич 
нахилився до Карного й щось прошепотів, потім підійшов до Ставин- 
ського, легко торкнув його за плече:

— Ну, годі, товаришу Ставинський. Ідіть до гуртожитку, відпо-
чиньте, а завтра вранці побалакаємо.
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Той витер очі долонею й, похитуючись, пішов. Еляшевич гукнув 
чергового, доручив улаштувати Ставинського в гуртожитку й привести 
затриманого Курецького. Поки чекали на нього, Карний заговорив про 
Ставинського:

— Боягуз він і все тут. Мати в руці автомат і втекти, не зробивши 
жодного пострілу! Що ви скажете на це, прокуроре? Мабуть, треба 
заарештувати його?

Зимняк поклав на стіл конфедератку, яку саме розглядав.
— Так одразу не вирішиш. Краще послухаємо, що скажуть оті.
— В Ставинського жінка, двоє дітей,— утрутився Еляшевич.— Я 

знаю його давно. По-моєму, він не боягуз. Заскочили його. Може, галь-
ма відмовили з несподіванки. Зрештою, якщо тих було троє, він не мав 
ніяких шансів.

Карний заперечив.
— Що ви кажете, товаришу Еляшевич? Хіба це важливо, були 

в нього шанси чи ні? Значення має тільки те, що він був зобов’язаний 
зробити. Солдат зобов’язаний наражатися на небезпеку. Наскільки я 
пам’ятаю, так сказано і в нашому статуті.

— Згоден,— відповів Зимняк.— Формально воно так, от тільки...
— Яке тут може бути «тільки»! Ми не маємо права дарувати на-

шим людям боягузтво. Як на мене, Ставинського треба віддати до суду, 
щоб не унадно було іншим. Якщо не за боягузтво, то принаймні за са-
мовільну зміну маршруту патрулювання й за те, що це спричинилося 
до загибелі людини.

— Випадок,— докинув знову Еляшевич.
— Не випадок, а брак внутрішньої дисципліни, перевищення вла-

ди. А це також підлягає карі, чи не так, прокуроре?
— Так, проте...
Прокурор не докінчив думки, бо черговий відрапортував, що за-

триманого Курецького доставлено. Всі знову посідали, тільки Карний 
збуджено ходив з кутка в куток.

Селянин, якого ввели до кабінету, був іще не старий чоловік: висо-
кий, трохи згорблений, убраний в білу святкову сорочку, галіфе й ви-
сокі чоботи, від яких тхнуло дьогтем. Обличчя мав суворе, обпалене 
сонцем і зморшкувате, мов печене яблуко, упертий погляд глибоко по-
саджених очей, руки довгі з великими мозолястими долонями. Він сів 
там, де йому вказали, й байдуже чекав, що буде далі.

Перше запитання поставив Карний, ніби беручи на себе роль го-
лови:

— Давно співпрацюєте з бандою?
Селянин підвів на нього очі:
— Мене вже питали про це.
— А то нічого. Ми будемо вас запитувати ще не раз, і ви, якщо 

хочете себе якось реабілітувати, повинні відповідати правду і тільки 
правду.

— Правда завжди одна,— дещо філософськи зауважив селянин і 
відразу ж докинув:— А про ту банду мене вже питали і навіть погро-
жували мені, а коли я їм казав правду, то не йняли віри. Казали, що 
то неправда, тим часом правда завжди одна...

Карний почав нервувати:
— Ви мені тут не філософствуйте, а конкретно відповідайте на за-
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питання: чи давно ви зв’язані з бандою, чи давно знаєте бандита чз 
прізвисько Рись? Відповідайте.

— Так я ж казав, що мене про це вже запитували. Але якщо ви, ' 
пане, так наполягаєте, то я ще раз повторю те, що вже говорив сього-
дні. І скажу вам так: ні про яку банду я нічого не знаю, з жодною бан-
дою ніколи не був зв’язаний, і ніякого Рися теж не знаю. Це все, пане.

— Напевно? Гей, чоловіче, не крутіть, бо пошкодуєте.
— Кажу вам, що це все. Як на святій сповіді.
— А коли б од вас і справді зажадали цього, ви присяглися б?
— Можу присягтись.
Утрутився Еляшевич:
— Пане Курецький, розкажіть нам докладно про те, що там у вас 

сьогодні сталося.
Карний сів і запалив цигарку. Курецький перевів погляд на Еля- 

шевича, котрий теж сидів за столом.
— Що сталося? Нещастя сталося, пане, велике нещастя. Людину 

вбили. Але я не винний, пане, ні в чому не винний.
— А ви розкажіть усе по порядку.
— Як оті з лісу прийшли, чи як міліція?..
— Як оті з лісу.
— Ну, було так. Устав я сьогодні трохи пізніше, попорав худобу, 

жінка сіла доїти, а я пішов поголився, нову сорочку вдягнув, чоботи 
почистив, бо зранку до костьолу збирався. Діти ще спали заради неділі. 
Коли це собака забрехав, як на чужого. Визираю на поріг із щіткою 
в руці, аж тут з-за одного рогу вигулькнули двоє з автоматами, а з-за 
другого ще один. Моя жінка саме вийшла з хліва, то в неї від переляку 
цеберка з молоком із рук випала Я гадав, що то військові, бо всі були 
в формі, а тоді дивлюсь — орлів мають не тих і форма з такого, знає-
те, офіцерського сукна, і всі в чоботях та ще і в мене весь час ціляться. 
Я не знав, чи піднімати руки вгору, аж тут один із них, мабуть, най-
старший, бо мав сержантські лички, питає мене: «Ну що, пане Куре-
цький, приймете військо на постій?» А я відповідаю, як має відповідати 
селянин: «Військо приходить, коли хоче, бо військо — сила, а селянин 
мусить його слухатись». «Але ми — справжнє військо польське й тому 
хочемо, щоб ви прийняли нас не з примусу, а з доброї волі»,— а сам 
тим часом наставляє на мене автомат. Ну, то я й запрошую їх до хати; 
двоє ввійшли, а один подався до жінки, взяв цеберку й почав пити мо-
локо. Він, власне, й зостався на подвір’ї, а ті двоє сіли за стіл і кажуть, 
що попоїли б чогось із дороги. Жінка налила їм молока, хліб лежав 
на столі, а вони сказали, щоб їм іще масла дали. Жінка принесла масла. 
А дівчата як дівчата, лежать у ліжку, вставати соромляться, бо чужі 
хлопці в хаті. Але старша, Янка, одразу з тим чорним, що в них за 
старшого був, переморгнулася, він на неї дивиться, мов кіт на сало. 
Ні в писок не даси, ні вилаєш. Вилазить Янка з-під перини в сорочці, 
литками світить, жінка хоч плаття кинула їй. Починали ніби пристой-
но, а скінчили по-хамськи. Зажадали горілки. З хати нікому не вільно 
ані на крок. «Ми справжнє військо,— кажуть,— а від тієї комуни скоро 
й сліду не зостанеться, і не треба буде тобі, Курецький, до колгоспу 
йти. Війна ось-ось почнеться, ти чув?» — Я не маю радіо, не чув.— «То 
де ж та горілка?» — Кажу, немає.— «Є там, тату, адже у пляшці ще 
лишилася». — То йди й неси сама.— Пішла шелихвістка, принесла. Ви-
пили й салом заїли. Чорний поліз із Янкою на горище, а другий Стеф-
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цю тягне, а вона ж іще дитина, тільки чотирнадцять сповнилося. Жінка 
в плач: «Побійтеся бога, пане солдат, це ж іще дитина!» Облишив. А 
третій не балакав, горілки келишок вихилив і весь час довкола обійстя 
ходив, вартував. Я сидів у хаті, жінка місила тісто на макарони, а 
Стефця товклася біля печі. Я саме міркував, що коли їх нарешті чорти 
з хати винесуть, то зараз падлючу Янку посторонками відшмагаю, аж 
тут ускакує отой третій, що на варті ходив. «Сюди їдуть двоє міліціо-
нерів,— каже,— якщо ти прохопишся хоч слівцем, що ми тут,— спали-
мо, вб’ємо, знищимо, бо нас у Рейтара цілий загін».

—У Рейтара? Так і сказав?
—Кожне їхнє слово до кінця своїх днів пам’ятатиму: «Нас у Рей-

тара цілий загін». Тоді схопив Стефцю за руку й потяг на горище. У 
дитини сльози з очей, мов горох, сиплються, жінка плаче, а я стою як 
пень, бо що ж тут зробиш? А він уже з драбини ще раз просичав: 
«Хоч слово скажеш, першу кулю ця шмаркачка дістане». Тобто Стеф-
ця. Виходжу за поріг, бо собака гавкає. В’їжджають двоє міліціоне-
рів. Я бачив їх не раз, а той молодший, що його застрелили, навіть ко-
лись на базарі в Цєшанці підходив до нашого воза й про щось там із 
Янкою теревенив. Вітаюся з ними за руку та благаю бога, щоб часом 
до хати не ввійшли. «Що чути?» — «Анічого, живемо».—«А де домаш-
ні?» Це той молодший питає. «Жінка в хаті».— «А дівчата?» — «До ко: 
стьолу пішли»,— кажу голосно, щоб чули всі, бо ми з жінкою й до-
мовитися не встигли. Начальник сидить зі мною на призьбі, цигар-
кою почастував, куримо, а той молодший усе крутиться, певно, дівчат 
виглядає; мабуть, оту шелихвістку Янку на свою біду запам’ятав. А 
потім і каже: «Піду навідаю тещу». Я підхопився й говорю, знову ж 
голосно, що можу покликати її сюди, бо в хаті задушно, але він од- 
махується, мовляв, сам піду. І подався. А я сиджу, мов у лихоманці. 
Тоді відчиняється вікно, і той молодший гукає, ніби жінка запрошує 
начальника на кисле молоко. Я собі думаю: нехай, нап’ються й поба-
чать, що дівчат нема, то, може, й підуть. Уходимо до сіней, драбина 
стоїть, як стояла, на горищі тихо. П’ють вони молоко, а тут раптом 
нагорі щось як гупне,— аж серце в мене зайшлось. Жінка почала зу-
мисне горщиками брязкотіти, та де там, усі ж чули. Начальник допив 
молоко й спокійно каже: «Це, певно, кіт». Я зрадів і киваю. Жінка теж 
каже «кіт». А той молодший: «Ну, то зараз побачимо»,— і до драбини. 
Я в люстро не дивився й не знаю, та якщо посивіла в мене голова, то 
саме тоді, коли той міліціонер ішов до драбини. Потім поліз, усміхаю-
чись, і що стане на щабель, то в мене серце аж зайдеться і вже бачу 
свою дитину в труні... Тоді як бабахне, а міліціонер ізсунувся з дра-
бини тихенько, без стогону, без слова... Тільки потім ще довго з нього 
кров струмила, а той чорний, що з личками, пізніше його ще ногою 
копнув, уже неживого...

— А як повівся старший міліціонер, коли почали стріляти? Що 
він робив? — утрутився Карний.

— Схопився був за автомат, а тоді дістав у плече кулю, показала-
ся кров, і він вихопився з хати.

— Стріляв чи ні?
— Не пам’ятаю, пане. Я від усього того мало не збожеволів, увесь 

час тільки дитину свою мертвою бачив, але бог зглянувся...
— Ну, а ті, що були на горищі?
— Вискочили й стріляли вслід. До хати повернувся тільки той,
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з личками, й смертю страхав нас, щоб ми півдня з хати носа не ви-
тикали. «Ми ще прийдемо до вас,— говорив,— а по цього попихача 
прибіжить УБ.— І копнув тоді вбитого ногою. — Скажете їм, що 
справжнє військо польське з кожним більшовиком отак порахується». 
Допоки військо й міліція не прийшли, я з дому не виходив. Боявся. 
Жінці наказав прикрити того хлопця простирадлом, а сам прив’язав 
Янку до ліжка і взявся за посторонок... Оце й усе, пане. Ви питаєте, 
що сталося? Велика біда сталася. Загинула людина, я втратив дочку, 
а тепер, мабуть, чекає на мене в’язниця, господарство зійде нанівець, 
а родині хоч на жебри йти... Біда сталася, пане, велика біда.

9

Рейтар і завжди був обережний, а цю свою криївку пильнував, як 
ока в лобі. Крім нього, про неї знали тільки Здїсек і Похмурий. Обох, 
зрештою, Рейтар попередив: як комусь у загоні хоч слово бовкнуть, 
хай потім не нарікають. Рейтар заглядав сюди вряди-годи: двічі, що-
найбільше— тричі на рік, та коли вже приходив, відомо було, що зо 
два тижні погостює. Він ніколи не йшов туди навпростець, а довго пе-
ред тим замітав сліди: колував по найвіддаленіших околицях, від-
сиджуючись у другорядних «малинах».

Бо для криївки кращого місця годі було й шукати. Хіба кому спа- 
ло б на думку, що Рейтар переховується в Лапах, та ще й у самісінь-
кому центрі, мало не по сусідству з міліцією й органами безпеки.

Невеличкий будинок, в якому мешкала Ольга, з вулиці захищав 
від стороннього ока щільний, пофарбований у коричневий колір паркан 
зі струганих дощок. Довкола стсяв занедбаний сад, порослий пишною 
лободою та лопухами, кущами здичавілого бузку, агрусу й смородини. 
По обшитих дошками стінах будинку кучерявився дикий виноград, у 
зеленому мереживі якого ледь видніли маленькі вікна. А довкола тем-
ніли шати розлогих яблунь, слив і груш. З протилежного від вулиці 
боку до будинку тулилася маленька прибудова, що правила господа-
рям за комору; хід до неї був у хаті. З комірчини можна було діста-
тись у погріб, а з погреба добре замаскованим отвором — у садок. В 
разі небезпеки звідси можна було прослизнути бур’янами на город і 
задвір’ям вирватися в поле або, попетлявши серед стандартних буди-
ночків залізничного селища, мочарами добутись до лісу. Крім усього, 
хазяйка дому була кравчинею, отож учащали до неї люди з усього 
містечка, і це також грало на руку Рейтарові, який не раз повторював: 
де велелюдніше, там на тебе найменше сподіваються. До того ж госпо-
диня, а надто її не частий, але такий жаданий гість, обміркували спо-
сіб переховування до дрібниць, і поки що він себе виправдовував.

Уперше Рейтар потрапив сюди чисто випадково влітку сорок 
шостого року. Хтось порадив йому Ольжиного чоловіка, як єдиного в 
околиці кравця, що здатний пошити ладні галіфе. А що Рейтар був 
схиблений на них — як-не-як кавалерист,— то котрогось вечора й заві-
тав до цієї садиби. Двері відчинила господиня. В темних сінях запита-
ла, з чим прийшли, висловила сумнів, чи з того шиття щось вийде, бэ 
чоловік акурат лежить хворий, але запросила до хати. Спалахнув сір-
ник, жовтаве світло гасниці розлилось по кімнаті й вихопило з пітьми 
спершу обличчя, а потім усю постать хазяйки дому. Рейтарові забило
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дух і на якийсь час одібрало мову: такої витонченої, ніжної й оригі-
нальної жіночої вроди він ще ніколи в житті не бачив. Господиня мала 
густе, заплетене в довгу косу волосся кольору старої міді. Вона була 
досить висока й струнка, і хоч атласний темно-блакитний халат трохи 
приховував фігуру, в око впадав пишний бюст, а пояс підкреслював 
дівочу гнучкість талії. Взута була босоніж у шовкові капці, облямова-
ні білим кролячим хутром. При тому вона поводилась так природно й 
невимушено, ніби на неї не витріщалися двоє чужих, до того ж озброє-
них чоловіків. Жінка поставила гасову лампу на стіл і вийшла до дру-
гої кімнати. Все ще під враженням її приголомшливої вроди, Рейтар 
зняв кашкета й пригладив кучеряве непокірне волосся, хоч давно вже 
відвик од таких церемоній. Здивований Здісек, щоправда знехотя, зро-
бив те саме. Минуло кілька хвилин, а господиня не верталася. Вони 
сиділи мовчки, мимохіть дослухаючись до одноманітного теленькання 
настінного годинника й надокучливого дзижчання великої мухи, що 
кружляла біля лампи. Нарешті рипнули двері, але замість жінки вві-
йшов кравець: згорблений і страшенно худий, з блискучими від лихо-
манки очима, він скидався на старця. Тільки якщо придивитись уваж-
ніше, вгадувались у ньому сліди колишньої сили. Контраст між ним і 
його дружиною був настільки разючий, що Рейтар мимоволі підвівсь 
із стільця. Кравець вибачився за те, що мусили на нього чекати, й, на-
віть не поцікавившись, хто вони, зняв мірку з Рейтара, помацав габар-
дин, похвалив і сказав прийти за тиждень. Господиня більше не пока-
зувалась. А господар, сухо кашляючи, вже стояв коло дверей, недво-
значно натякаючи, що всі справи на сьогодні вважає залагодженими. 
Рейтарові не залишалося нічого іншого, як попрощатися й піти. Трохи 
повагавшись, він так і зробив. Коли виходив, йому здалось, ніби з 
внутрішньої кімнати почувся плач дитини.

Відтоді пристрасть до цієї жінки зростала в душі Рейтара день у 
день. За будь-якої нагоди він мчав до Лап, умилюючи коня, прив’я-
зував його в переліску, а сам прокрадався до будинку кравця. Тільки 
спочатку шукав приводу, начебто квапив з пошиттям галіфе. Потім ні 
про що вже не питав. Приходив, стукав у двері, господиня відчиняла 
йому і впускала в дім. Він сідав завжди на тому самому місці біля 
столу, підпирав голову руками й, не озиваючись ані словом, невідривно 
дивився, як порається в кімнаті рудоволоса красуня. Вона також майже 
не розмовляла з ним. Скоро Рейтар зорієнтувався, що в домі, крім 
хворого кравця, є ще якась стара жінка й дитина. Ольга, він знав уже 
її ім’я, не спала майже цілими ночами, доглядала чоловіка, який, ки-
даючись у пропасниці, кликав її до себе щохвилини; поралася біля ко-
лиски з кількамісячною донькою. Тільки коли блідий світанок вістував 
кінець ночі, Рейтар підводився, поправляв ремінь і брав кашкета:

— То я вже піду...
Ольга здебільшого мовчки проводжала його до сіней і там при 

відчинених дверях чекала, поки він вийде. Рейтар на прощання цілував 
їй руку й зникав за рогом.

Тієї ночі теж було так: удосвіта в домі все затихло. Заснула стара 
жінка в своїй горішній кімнаті, поринули в сон хворий чоловік і наго-
доване немовля. Ольга підвелася від колиски й дмухнула на лампу. 
Рейтар тільки тепер збагнув, що засидівся довше, ніж звичайно.

— Ну, то я вже піду...
Ольга поправила волосся й пішла відчиняти. Світанок був наси-
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чений парким теплом. Духмяніли засинаючі над ранок левкої. Прочи-
нивши двері, Ольга сперлася спиною на одвірок. Рейтар узяв її руку 
й підніс до губів. Ніжна, біла шкіра пахла пелюшками й молоком, 
Він припав до руки вустами й не міг уже відірватися, вкриваючи по-
цілунками все вище, аж до ліктя, відхиляючи м’який рукав шовкового 
халата. Нараз відчув, як нігті Ольги вп’ялися в його долоню, й підвів 
погляд. Жінка стояла заціпеніла, з заплющеними очима, закинувши 
назад голову. її ледь розтулені червоні губи тремтіли, немов жадаючи 
поцілунку. Рейтар втратив самовладання, притяг Ольгу до себе і обі-
йняв...

Кравець помер за тиждень. Ольга лишилася з донькою й тією ста-
рою, далекою родичкою, і взялася сама кравцювати. А що цуралася 
сусідів, не зводила знайомств із будь-ким, завжди виходячи на люди, 
убиралася в чорне, жалобне, то по деякім часі її визнали за дивачку 
й перестали нею цікавитись. Шила вона небагато, але добре, була 
пунктуальна, тож клієнток їй вистачало. А ще ж мала й огород. Ніби-
то зводила кінці з кінцями. Насправді ж Ользі хіба пташиного молока 
бракувало: Рейтар ладен був виконати будь-яку її забаганку. Хто він 
такий — про те Ольга довідалася ще тієї першої їхньої ночі, хоча здо-
гадувалася й раніше. Чи ставила вона йому це за провину? Лише на-
стільки, наскільки боялася за його життя. Вона покохала його при-
страсно й щиро, і що б він їй не звіряв, у чому б не виправдовувався, 
все приймала з цілковитою довірою. Ольга належала до тих жінок, 
для яких нічого поза їхнім коханням не існує. Вона ніколи ні про що 
не запитувала й не просила Рейтара: просто тішилася ним самим 
Коли він з’являвся в її домі, а останнім часом це траплялось дедалі 
рідше, Ольга готувала йому у великих ночвах гарячу купіль, давала 
свіжу білизну й укладала відпочивати. Натомлений кочовим життям 
і безупинним нервовим напруженням, Рейтар засинав і спав непробуд-
ним сном інколи по дві доби поспіль. Ольга влаштовувала його в го-
рішньому покої, обставленому так, що з першого погляду справляв 
враження захаращеної нежилої комори. Але за побіленою дощаною 
стінкою було ліжко, невеликий стіл і пара стільців. Дитина ні про що 
не здогадувалась, а від старої відданої тітки Ольга не мала таємниць. 
Так тривало три роки...

Відсидівшись по смерті Молота в лісах, Рейтар вирішив з місяць 
пожити в Ольги, узгодивши систему зв’язку й відіславши Здісека на 
одну з «малин». Тільки-но він, як було віддавна умовлено, стиха по-
дряпавсь у шибку, як за хвилину без найменшого шереху відчинилися 
двері й ще тепла зі сну Ольга повисла йому на шиї...

Рейтар відчув крізь сон чийсь погляд. Лежачи обік нього, Ольга 
вдивлялася в його обличчя широко розплющеними очима. В ясному 
світлі місяця, що зазирав у вікно, він раптом помітив на її щоках 
сльози. Ольга обережно змахнула їх, відгортаючи зі щік пасма рудого 
волосся. Рейтар втупився в стелю.

— Не люблю, коли ти плачеш. Ніколи більше цього не роби.
— А знаєш, чому я плакала?
— Я не зношу сліз, бо не завжди маю від них ліки.
— Від моїх теж?
— На жаль.
— Я дивилася на тебе сплячого, й така мене журба за тебе взя-

ла... Ти геть змучений, аж почорнів.
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— Я зроду чорний.
— Не жартуй. Хіба можна так далі жити? Адже, правду кажучи, 

я про тебе майже нічого не знаю. Не знаю, де ти, що робиш, як тобі 
там ведеться. Тільки чекаю й тремчу. Оце в газетах писали й по радіо 
повідомляли про якогось Молота... Єзусе, Маріє, скільки страхів я 
зазнала, поки ти постукав у вікно.

— За мене не бійся. Зі мною такого не буде.
— Куля не добирає. А що б я без тебе робила — про це ти не ду-

маєш?
— Я кохаю тебе.
— Влодеку, коли ми нарешті будемо жити, як усі? Коли нарешті 

перестанемо критись із своїм коханням? Боже милостивий, як мені 
хочеться, щоб у неділю рано, після сніданку, ти зодяг чорний святко-
вий костюм, узяв мене під руку й повів до костьолу, щоб усі люди ба-
чили. Коли так буде, скажи?

Рейтар заплющив очі й, не відповідаючи, пестив її волосся. Ольга, 
помовчавши хвилину, правила своєї:

— Мала росте. їй уже три з половиною. Саме час, щоб познайо-
милася з тобою й звикла до тебе, щоб ти батьком їй став... Роки збі-
гають, а ми все в гріху живемо. Може, це нам кара за ту першу ніч, 
коли він був іще живий, Влодеку?

— Не говори дурниць.
— Я боюся ночами. Лежу сама. В хаті тиша. Мала й тітка 

сплять, а мені все щось увижається. Небіжчик ходить, кашляє, машин-
ка стрекоче... Зроби щось, бо я тут ума рішуся без тебе. Забери мене 
з собою чи що. Мені вже сил бракує, нерви не витримують. Коли все 
це скінчиться?

Рейтар обережно випручав руку з-під її голови, потягся за ци-
гаркою, прикурив. По паузі почав говорити:

— Ти добре знаєш, коли б тільки моя воля, я б для тебе все, що 
тобі заманеться, зробив би. Питаєш, коли скінчиться все це? Можли-
во, навіть раніше, ніж ти собі зараз уявляєш. Я знаю, ти політикою не 
цікавишся, тож одне тільки скажу: коли виграє Захід, виграємо й ми. 
Тоді я вийду з лісу, тоді ми підемо попідруч до костьолу, як чоловік і 
дружина. Оленько, хочеш бути моєю дружиною?

— Влодеку, коханий мій!
— Ну, то готуй весілля.
— Яке!?
— Найпізніше восени поберемося. Готуй фату.
— Вдові фата ні до чого.
— Ну, так — то й так. Але щоб не плакала мені більше, я не 

люблю, коли ти плачеш. Усе буде добре. В найгіршому разі, виїдемо 
за кордон. Не тривожся, я тебе ніколи не покину, ніколи...

Скінчилися жнива, а Рейтар і досі не подавав банді сигналу. Як 
і було задумано, він хотів приколисати пильність Еляшевича, дати 
можливість своїм людям перевести дух, зібратись на силах. Сам теж 
відпочивав. Короткі повідомлення, які він зрідка знаходив у «поштових 
скриньках», не містили нічого особливого. Його люди переховувалися 
в безпечних місцях, не було жодного провалу. Еляшевич і Боровець 
також начебто вгамувалися.

Користуючись з тривалого затишшя, Рейтар вирішив навідати 
ксьондза Патера, цього разу — переважно з особистих міркувань. Мав
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намір домовитись про вінчання. До того ж (він знав це від своїх лю-
дей) ксьондз теж був не проти такої зустрічі. Нарешті трапилася на-
года: в годишевському костьолі відбувалося говіння, на яке з’їхалися 
панотці з усієї околиці. До Годишева валили юрми людей, неважко 
було замішатися серед них і Рейтарові. Говіння розпочалось у п’ятни-
цю вранці й мало тривати три дні. Надвечір першого ж дня Рейтар, у 
формі залізничника й темних окулярах із дротяною оправою, сутуля- 
чись, примостився в сповідальні ксьондза Патера. В такому вигляді 
його навіть зблизька важко було впізнати, тож не дивно, що ксьондз, 
перехрестивши через гратку вкляклого залізничника, приготувався ви-
слухати його гріхи:

— Відкрий богові, сину мій, що маєш на совісті.
— Може, іншим разом, пане ксьондз? Маю зараз важливіші спра-

ви. Чи ви не пізнаєте мене?
— Ах, це ти!
— Власного персоною. Я прийшов, бо ви також хотіли зі мною 

побачитися.
Ксьондз у своєму темному закапелку збентежено засовавсь, і, 

хоч поблизу нікого не було, він продовжував мало не пошепки:
— Хотів, та тепер надто пізно, сину мій. Кожної миті можна споді-

ватись найгіршого.
— Це ви про що?
— Хотів поговорити з тобою про Добитків, щоб ти вплинув на 

них, приборкав їхню юнацьку нерозсудливість. Але тепер надто пізно.
— Чому? Чи не можна, пане ксьондз, висловлюватись трохи яс-

ніше?
— Ти знаєш, свій головний душпастирський обов’язок я виконую 

сумлінно, а суєта світу існує для мене настільки, наскільки я служу 
богові і його справі...

— Прошу вас конкретніше, бо в мене обмаль часу.
— Якщо конкретніше, то я боюсь, що в нерозсудливості своїй 

юнацькій вони ладні наплести на мене нісенітниць, сину мій. Адже ти 
чудово знаєш: з Молотом мене нічого, крім священницького обов’язку, 
не зв’язувало. А якщо я раз чи двічі виклопотав для нього кілька мет-
рів габардину, трохи ліків, провіанту чи цигарок, то це також із чисто 
гуманних мотивів. Тим часом оці нерозумні молодики...

— Ви говорите про Добитків?
— Про них, а то про кого! Кажу ж тобі: з години на годину чекаю 

арешту.
— Чому?
— Хіба ти ще не знаєш — Добитки здались в УБ!
Рейтар аж скинувся. Від несподіванки він упав на друге коліно й 

так ним телепнувся, що запекло. Почав розтирати, кривлячись від бо-
лю й злості.

— Після смерті Римші вони зголосилися в Ляску до відділу держ-
безпеки, точніше, то їх мати до Єляшевича привела.

— От сука!
— Не лайся, сину мій. Тут святе місце.
— Чи не знаєте, де вони сидять: у Ляску чи в Бєлостоці?
— От цього я вже не скажу. Давно хотів з тобою поговорити, 

щоб ти вплинув на них. Але тепер уже пізно: в будь-який момент по 
мене можуть прийти.
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< — Колн б мали намір, то давно вже прийшли б, не бійтеся. До- 
битки, мабуть, мовчать.

— Послухайся поради, сину мій: припини свою діяльність, поїдь 
звідси, перечекай. Поступися перед сильнішим — у тому нема ганьби.

— Це не так просто... А що нового на Заході?
— На Заході, можна сказати, без змін...
— А з того Берліна щось вийде?
— Я не пророк, але, судячи з повідомлень, ситуація напружена. 

Будь обачливий, сину мій, адже ти ще можеш знадобитися Польщі; 
поїдь на цей час, не наражай на небезпеку себе й інших.

— Ви, ксьондзе, про мене не турбуйтеся, я знаю, що роблю. І за 
першої-ліпшої нагоди не дам драчки. Не з таких. Зараз маю до вас 
особисте прохання: хотів би повінчатися в костьолі. Ну й, власне, спо-
дівався, що саме ви зробите мені цю послугу.

— Ти добре подумав? Чи ж у твоєму становищі заводять сім’ю? 
Часи непевні.

— Що ж це, панотче, ви мені радите і далі жити, мов кіт на 
стрісі?

— Не приписуй мені слів, яких я не вимовив, і не звинувачуй у 
думках, яких не маю.

— То повінчаєте чи ні?
— Не владен відмовити в священницькій послузі.
— Тоді все гаразд. А це неодмінно має відбуватися в костьолі?
— Бог є скрізь.
— Розумію. То я тоді по вас пришлю?
— Тільки заради бога будь обережний, сину мій.
— Не бійтеся. В мене ще одне прохання: чи не маєте ви мож-

ливості налагодити зв’язок із Заходом? Через котрогось ксьондза або 
через якесь консульство? Адже ви їздите до Варшави.

— Прошу тебе, не втягай мене в ці справи! Одне, що я не знаюся 
на цьому, та ще й тепер, коли мене в перший-ліпший момент можуть 
заарештувати!

— Ну гаразд, гаразд. Останнім часом ви стали дуже лякливий.
— Людина слабка, сину мій...
Оминаючи большаки й тримаючись грузького берега Лізи, Рейтар 

обережно пробирався до Лап, хоча й давав доброго гаку. Поведінка 
ксьондза непокоїла його: перестрашений Патер не виявив особливого 
ентузіазму до подальшого співробітництва, хоча Рейтар пам’ятав, як 
колись цей-таки ксьондз відвідував їхній лісовий табір, служив польо-
ву відправу й закликав до боротьби з більшовиками. У його парафії 
завжди найлегше було з криївками, провіантом і людьми, а сама пле- 
банія в Побєлях багато разів слугувала місцем потаємних зустрічей: 
біля великого хреста, що при костьолі, в Рейтара досі була одна з 
«поштових скриньок». «Наполохався ксьондзик, ясна річ. Коли б 
Еляшевич до нього добрався, добре б йому сутану потріпав. Кляті До- 
битки! Якщо вони й справді добровільно здались, то почнуть патякати. 
Ну гаразд, а що вони знають? Хіба що кілька давно покинутих «ма-
лин». Невелика втрата. Що іще? Людей знають. Це вже гірше, треба 
негайно всіх попередити й категорично заборонити відвідування рідних 
місць. На щастя, Добитки не знають мережі й не зможуть нікого туди 
підсунути. А чортів Кракус нехай начувається! Вгавити таку нови-
ну! Що собі думають його зв’язкові? Гріють під перинами животи, а
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про обов’язки забули. Кінчаються жнива, настав час братися до ді-
ла...» Копи жита, які навернули Рейтара до цих думок, виринали з 
темряви мовчазними шеренгами. Він ішов, стромивши руки в кишені 
й чуйно озираючись довкруж, далеко оминаючи хащі та вибалки. Ліво-
руч блимали вогники Петкового. Рейтар з острогою перетнув большак, 
хоч нічну тишу порушувало тільки далеке звичайне побріхування собак. 
За Петковом почалися заболочені луки й порослі ситником багна. 
Орні поля лишилися по той бік гостинця. Від мочарів потягло холо-
дом і духом болотяної гнилизни. Під ногами все частіше чвакала во-
да... «Так, по жнивах і літу кінець. Як то там удома впоралися? Зна-
йшли когось на допомогу? Мати, либонь, побивається, що господарство 
занепадає... Був би батько живий...»

Старий Мінський помер в окупації, й поховали його не так, як 
годилося б заможному шляхтичеві. Поминки теж не дуже вдались, хоч 
син не пожалів кабанчика й виставив кілька сулій самогону. Різні люди 
зібралися пом’янути старого Мінського. Перед війною він довгі роки 
війтував, тож не дивно, що його знали в околиці й шанували і ксьондз, 
і поміщик, і поліцейський. Війт був людиною широкої вдачі, вмів ви-
пити й кохався в конях. Сина тримав у шорах, готував його на госпо-
дарство, але той уперся й по закінченні гімназії пішов до військового 
училища. Якщо старий і пробачив йому те свавільство, то тільки тому, 
що син обрав кавалерію. Проте, коли той повернувся з вересневої кам-
панії, а батькові вдалось урятувати його від табору військовополоне-
них, старий, який чимдалі більше хворів, знову замірився був прилу-
чити його до господарства. Та й цього разу нічого не вийшло.

Молодий Мінський з головою поринув у конспіративну діяльність. 
Невдовзі став керівником самооборони повіту. Все частіше в просто-
рому, складеному з модринової деревини, будинку Мінських у Валь-
ковій Гурці почали з’являтися вдягнені по-міському молодики. Вони 
палко дискутували, замкнувшись в якомусь із покоїв, навчалися й 
виїздили на операції. Старий не дорікав синові за це. Правда, його ди-
вувало, що та боротьба за Польщу часто-густо перетворювалася в пусті 
балачки, в пиятику до нестями й дурну стрілянину, але він знав життя 
і здатний був зрозуміти запальність молодих. Валькова Гурка, розта-
шована осторонь від головних доріг, була надійним притулком: рідко 
хто забирався в ці краї. Не послухався Рейтар батьківського перед-
смертного наказу, в голові йому були зовсім іниді справи, хоч по бать-
ковій смерті й лишився єдиним спадкоємцем найбільшого в околиці 
господарства, коли не рахувати неповнолітню сестру. Тепер молодий 
Мінський зовсім занедбав маєток. Війна доходила кінця, АК готува-
лась до здійснення плану «Буря» Підпоручник Рейтар мав захопити 
ЛяСк, установивши там пролондонську владу.

Молодий Мінський цілком поринув у вир подій. Під час вакууму, 
що утворився після відходу німецьких військ, у Ляску таки захопив 
владу місцевий загін АК. Підпоручник Рейтар навіть організував пові-
товий загін поліції. Але ця влада протрималася заледве кілька днів. 
Перший радянський військовий комендант Ляска, не зорієнтувавшись, 
хто є хто, поставився був до неї лояльно, та коли з Белостока прибули 
представники ПКНВ1 2, усе прояснилося. Рейтар потай, уночі вирядив

1 План передбачав захоплення влади на користь буржуазно-емігрантського уряду 
відразу ж після відступу німецько-фашистських загарбників.

2 Польський комітет національного визволення.
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відданих йому людей до лісу — й став по інший бік барикади. Минуло 
небагато часу, як закривавилася підпоручникова шабля. Рейтар влас-
норуч, страхітливим скісним ударом, зарубав першого секретаря ППР 
у Ляску — колишнього місцевого каменяра Грабського. Відтоді його 
домівкою став ліс, а родинний модриновий дім почав занепадати. По-
заростали диким різнотрав'ям ніким не оброблювані поля, полишили 
Мінських наймити, яким нічим було платити, а худобу й коней дове-
лося продати, щоб сплатити податки й викрутитися з обов’язковими 
поставками. На величезному,-колись багатому обійсті, товклася само-
тою лише стара немічна мати, бо сестра Лідка кинула все й поїхала 
до родичів у Варшаву.

Рейтар коли-не-коли навідувався додому, але ці візити ставали 
чимдалі небезпечнішими. Якщо в перші після визволення роки, коли в 
околицях іще хазяйнувало підпілля АК, Рейтар міг навіть із цілим за-
гоном завернути додому, то тепер такої змоги не стало. Кілька разів 
він мало не потрапляв у пастки, вдало розставлені Еляшевичем. Кіль-
ка разів, неподалік од власного дому, мусив відстрілюватись. Через 
нього мати не мала ні хвилини спокою. Часто, в різну пору дня і ночі, 
до будинку Мінських приходили, щоб зробити обшук. Розлютований 
Рейтар спробував був боронити своє гніздо. Робив наскоки, під час 
яких палив і винищував навколишні відділення міліції, підстерігав 
Еляшевича та його людей, але зрештою змушений був од цього відмо-
витись, бо не вистачало сил. Що далі він тримався тепер від дому, то 
більше спокою мала його стара, яка через нього й так повиплакала 
очі...

Рейтар і Еляшевич зіткнулися в Цєшанці за місяць по війні. Одяг-
нений у цивільне, Рейтар зі своїми охоронцями приїхав до містечка 
потинятися базаром і погомоніти з людьми, а може, й пару гарних ко-
ней підшукати для свого ескадрону. Еляшевич же повертався через 
Цєшанець додому з війни.

Його бойові дороги пролягали від Леніно аж до Берліна, а матері 
він не бачив від самого початку війни. Так уже склалося, що, прослу-
живши до перемоги в 1-му піхотному полку, Еляшевич після поранен-
ня з фронту був разом із цим полком перекинутий на Бєлосточчину, 
майже в рідні краї — до Бєльського повіту. Невдовзі їх мали демобі-
лізувати, а поки що поручник Еляшевич командував ротою автоматни-
ків. Одержавши кілька днів відпустки, він нарешті поїхав до матері.

У польовій гімнастерці й кирзових чоботях, тримаючи в руках 
рюкзак, а в ньому кілька трофейних дрібничок для матері, Еляшевич 
крутився поміж селянських возів, видивляючись знайомих. На кілька 
хвилин затримався біля якоїсь купки людей, бо його увагу привернула 
мальовнича сценка: продаж гарного гнідого жеребця. Люди вже дійшли 
згоди, вдарили по руках. Купував коня Влодек Мінський, котрого Еля-
шевич востаннє бачив тридцять восьмого року. Зачекавши, коли Мін-
ський розрахується, він підійшов до нього ззаду й ляснув по плечу. Той 
відсахнувся, але за мить, упізнавши Еляшевича, розсміявсь і вдарив 
шапкою об землю:

— А, грім тебе побий! Татарин! А ти чого тут, бусурмане?
— Та начебто час уже, мій голубе, з війська вертати.
— Таки час!
Вони щиро обнялися. Мінський доручив жеребця одному із своїх, 

котрого Еляшевич узяв за наймита. Він і незчувся, як Мінський затяг
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його до приватної харчівні, що на Руській Стороні. Замовив літрову 
пляшку самогону, кільце домашньої ковбаси й полумисок квашених 
огірків. Налив у келихи:

— Ну, твоє, Томеку!
— Твоє, Влодеку!
— За зустріч.
— За зустріч.
Міцна горілка забила віддих, змішала думки. Обидва мовчки при-

глядались один до одного. Мінський знову поналивав.
— Давай по другій!
— Твоє!
— Будьмо!
— За те, що ми вижили.
— Авжеж.
Знову помовчали. Нарешті Мінський спитав:
— Що, в «берлінгах»1 ходиш?
— Як бачиш. А ти? Господарюєш? Я бачив, ти доброго коня купив.
— Непогана шкапа. Ну, та нехай... А що думаєш робити?
— Поки що служу, а коли демобілізують, тоді видно буде.
— Повернешся в рідні краї?
— Хіба так. Мати хоче. А твої як?
— Батько помер два роки тому... А мати жива.
— Про Кейстута маєш якісь відомості?
— На Заході сидить, в Андерса. Цьому в житті пофортунило! Жи-

ве собі там, як вареник у маслі.
—Ти так гадаєш? Різні ходять чутки.
— Ет, більшовицька пропаганда! Слухай, Татарине, ти ж був на 

Сході?
— Ну й що?
— Просто питаю. Хоча трохи й дивуюся: чи тебе там іще розуму 

не навчили? Я б на них давно вже рукою махнув.
Обличчя Мінського перекосилось. Він знову налив у склянки, рука 

його тремтіла. Еляшевич відчував, що горілка вдарила в голову й він 
у паркій задусі цієї пивниці швидко п’яніє. Мінський нахмурився й під-
ніс чарку догори. Еляшевич спробував був заперечити:

— Я, мабуть, пас. Така спека.
— Ти що, по стількох роках з приятелем не вип’єш? Хтозна, може, 

не випаде нам більше така нагода. Твоє!
— Слухай, Влодеку, я не люблю, коли хтось верзе такі дурнииі, 

як ото ти про Схід. Що ти можеш знати?
— Облиш. Заморочили тобі голову.— Мінський замовк, розливаю-

чи решту горілки.— Послухай, Томеку, адже ми* кінець кінцем товари 
ші, коли не більше. Поговорім серйозно. Твоє здоров’я.

— Твоє. Чому б не поговорити.
— Отож послухай мене. Маю важливу пропозицію: йди до нас.
— Що це означає: «до нас». Як це розуміти?
— А так, як чуєш. Іди до нас, до справжнього польського війська. 

Ти знаєш, які ми маємо сили? Нас скрізь повно, навіть тут, у цій пив-
ничці. По лісах розташовані цілі бригади з гарматами, кулеметами. 
Багато ваших служить у нас: ми їм усе простили. Не будь дурним, За-

1 Від прізвища командира 1-І дивізії народного Війська польського генерала 
3. Берлінга.
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хід от-от рушить, і від більшовиків і сліду не лишиться! Подумай, ста-
рий, що тебе з ними зв’язує? Махни на все це рукою і йди до нас. Я за 
тебе слівце закину, тобі вибачать усе, дістанеш пристойну посаду. 
Твоє!

Еляшевич умить протверезився. Він тільки тепер збагнув, з ким 
має справу. Але одразу ж опанував себе. На його смаглявому обличчі 
жоден м’яз не ворухнувся. Непомітно розглянувсь навкруги. Невже 
йому повилазило? Що не стіл, то четвірка паруб’яг у бриджах і чобо-
тах, дивляться на Мінського й тільки чекають на його знак. Ну і вско-
чив у халепу, хай йому чорт!.. Еляшевич цокнувся з Мінським — аж 
хлюпнув на скатертину.

— То ти згоден?
— Зачекай. Ти завжди був у гарячій воді купаний.
— Який є,— озвався Мінський.— Зрозумій, Томеку, я по щирості 

кажу, бо зла тобі не бажаю.
— Я теж..— Еляшевич раптом гукнув до господаря харчівні: — 

Ще літр, будь ласка. Як пити, то пити, чи не так, Влодеку?
— їй-богу, ти мені починаєш подобатись, Татарине. З тебе добрий 

друг, нічого не змінилося. Гей там, гармоністе, заграй-но що-небудь 
наше.

Хлопець розтяг міхи, й полинули «Червоні маки». Нова пляшка 
з’явилася на столі. Розморений Мінський підспівував. Еляшевич увесь 
час міркував, як йому звідси вискочити. Поналивав іще. Мінський ви-
пив. Тепер гармоніст грав: «Варшаво ти моя, Варшаво». Еляшевич 
мовчки доливав, покладаючись на свою міцну голову. Погойдуючись 
на стільці, Мінський тарабанив пальцями по столі в такт музиці й щось 
там мимрив. Еляшевич скоріше відчував, ніж бачив, як пильно сте-
жать за ним усі оті, тож старанно грав роль п’яного. Підсунув Мін-
ському склянку й поторсав за плече, але той тільки відмахнувся як од 
надокучливої мухи, його зборював міцний п’яний сон. Демонстративно 
хитаючись, Еляшевич умисно навстоячки вихилив цілу чарку, а тоді 
залишив на стільці свою торбу та шапку й непевним кроком рушив до 
виходу. Він ішов, не озираючись. Ніхто його не затримував. Коло две-
рей, заступивши дорогу, стояв паруб’яга, либонь двометрового зросту. 
Еляшевич удав, ніби спіткнувся, й схопивсь руками за здорованя; під 
піджаком у нього відчув зброю. Той поблажливо відсторонив його, мов 
пір’їнку. Еляшевич гикав, затуляв рукою рот. Паруб’яга відступив убік 
і порадив:

— За поріг, за поріг, пане поручнику, і пальці в рот.
Одразу ж за порогом Еляшевич і справді виблював і відчув по-

легкість. Якусь мить сторожко наслухав. З пивниці линув п’яний гомін. 
В освітленому отворі дверей стовбичила темна постать силака. Еля-
шевич розглянувся. Поблизу начебто нікого не було, й він тихцем по-
дався попід стіною, виймаючи пістолет. За рогом теж не було нікого, 
а далі вже тільки садок, задвір’я й рятівна темрява...

Вже вкотре пригадуючи цю зустріч з Еляшевичем, Рейтар перетнув 
шосе, а це означало, що до річки лишився якийсь крок. Починало роз-
виднюватись, пружок на сході збляк. Рейтар вийшов на берег і попря-
мував до умовленого місця — моріжку серед трьох старих верб. Здісек 
ховався десь на другому березі в селі Ковалє, мав приплисти до нього 
човном. Рейтар дослухався. Протилежний берег танув у клуб’ї ранко-
вої імли. Рейтар підніс до губів долоні й тричі пропугукав по-совино-
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му. Трохи зачекав, тоді вдруге пугукнув і причаївсь у верболозі. На 
тому боці річки зашелестів ситняк і почувся плюскіт води. З імли ви-
ринула довбанка, в якій стояв чоловік, правуючи жердиною. Здісек, 
а це був він, діставшись берега, швиденько замаскував човен у ситня-
ку й пригинці подався до верб, неспокійно розглядаючись. Рейтар піді-
йшов з боку річки.

і— Командире, ви завжди мене дурите. Я вже був набрався страху.
— Краще двічі перевір...— сказав Рейтар.— Новини є?
— Рись минулої неділі встряв у перестрілку з міліціонерами. Од-

ного вбив, а другий накивав п’ятами.
— Я ж попереджав, щоб ніякого бешкету! Ну, я вже Рисі таки 

хвоста накручу!.. Є втрати?
— Вийшов сухим.
— Як це сталося, де?
— Випадок, пане командир. Він із Зубром і Акулою зайшов до 

однієї хати в Згожелях, сиділи собі на горищі, аж тут двох лягавих 
чорти принесли: Ставинського і ще якогось молодого. Ввійшли. Ста- 
винський про щось там господаря питає, а той молодий по драбині на 
горище поліз. Чорти його мордували. Ну, то Рись не мав іншого ви-
ходу...

— А Ставинський?
— Утік!
— Шкода. Солдати були?
— Були. З собакою.'Але нічого не знайшли. Рись битий жак, усе 

побризкав гасом.
— Хазяїна взяли?
— Разом з родиною.
— А де Рись?
— Подався під Росохате.
— Аж туди? Ну добре, а в інших як?
— В інших спокійно. В околиці теж.
— Військо не прочісує?
— Не дуже, пане командир.
— А за ці дурні вибрики я таки комусь усиплю. Про Добитків

чув?
— Так точно, пане командир.
— Що саме?
— Ну, що вони зголосилися до УБ.
— Так чом мені не доповідаєш?
— Не знав, що це так важливо, пане командир.
— А скільки разів я тобі вже товкмачив, що ти повинен доповіда-

ти про все, а я оцінюватиму, що важливо, а що ні!
— Так точно.
— Що ще?
— Кевлакіса випустили. .
— Коли?
— Зо два тижні тому.
— І теж мовчиш? Конспіратор! Ну, гаразд, а тепер слухай уваж-

но, бо розвиднюється й треба вшиватись звідсіля.
— Так точно, пане командир.
— Годі вже молодиць лапати. Завтра, як споночіє, пообходиш 

зв’язкових і передаси всім, щоб зібралися у Рудзькому лісі.
— Світанкові теж?
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— Я сказав ясно: у суботу ввечері всі патрулі без винятку мають 
бути в районі концентрації. За це особисто відповідають начальники 
патрулів. Оголошую повну бойову готовність. Дорогою уникати будь- 
яких сутичок. О четвертій ранку в неділю начальники патрулів повинні 
бути біля старої смолярні для інструктажу. Все зрозумів?

— Так точно!
— Ага, ще одне! В ніч проти суботи я чекатиму тебе і Похмурого 

з його групою о десятій годині, поблизу долубовського перехрестя до-
ріг, в напрямку на Чарну, коло хреста. Знаєш, де це?

— Так.
— Запитання є?
— Немає, пане командир.
— Воронь тебе боже щось напартачити. Ну, бувай.
Рейтар поплескав Здісека по плечу й, мовби пом’якшуючи суво-

рість, із якою ввесь час говорив з ним, осміхнувся. Зраділий Здісек 
відсалютував і побіг до човна. Рейтар постояв ще хвилину, запалив 
цигарку і берегом Нарви рушив у бік Лап.

(Закінчення в наступному номері).

З  польської переклали 
Ігор БРЕЧАК та Еллада ВОЛКОВА
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Збігнєв
ДОМІНО

Роман
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В ніч із п’ятниці на суботу Рейтар із Здісеком, Похмурим та його 
патрулем швидко подалися до Рудзького лісу, в якому було призначено 
збір.

Рейтар ішов на чолі групи, ні з ким не заводячи розмови. Думав 
про Ольгу. Він на прощання знову їй обіцяв, що на різдво повінчають-
ся. Не шкодував для неї теплих сердечних слів, залишив їй грошей і 
дуже тішився, що Ольга воліла б краще бути без копійки, аби тільки 
разом з ним. «Бабські вигадки й сентименти, — подумав він, але не 
зовсім упевнено.— А може, без цих жінок ми б геть здичавіли... Добре, 
що Похмурий привів усіх. З першого погляду видно, що їм непогано 
велось: як слід обмундировані й відпочилі, до того ж і озброєні неабияк. 
Похмурий молодець, не те, що інші. Треба зробити його своїм заступни-
ком. Зрештою, в загоні він із сорок п’ятого, ветеран, можна сказати, та 
ще й старший сержант. Може, дати йому хорунжого? І взагалі на зборі 
треба оголосити про підвищення звань. А що ж з Ластівкою? І чи при-
йдуть все-таки колишні підлеглі Молота? Добре, що я людей підняв: з 
червня до серпня жодної істотної операції. Тепер, Татарине, начувайсь, 
поміряємося силами! Як війна, то війна. Тільки що він хотів од Кевла- 
кіса і чому так швидко відпустив? Чи не завербував?.. Ну, тепер ми 
добре погуляємо. Треба поділити загін на ще менші патрулі: більше ма-
невреності й більше розголосу. Слід подбати про квартири на зиму, а 
може, бункери? Розсипатись по околиці: раз тут вдарити, раз там, хай 
шукають. І підбадьорити людей — розповісти про Сполучені Штати; 
про Захід... Однак найважливіше — обережність, бо що там не кажи, 
урядове військо має більші сили. Непогано було б пристукнути Еляше- 
вича: надто добре знає місцевість і людей. Мабуть, доручу це Похмуро-
му. Татарин теж не дурний, напевно, захоче мені якусь штуку встругну-
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ти, треба попередити усіх. Уже пів на одинадцяту. Ще годину йти, а 
ноги відвикли за стільки місяців, що в ліжку ледарював. Добра ця Оль-
га, чимраз гарніша. Весілля я їй таки зроблю, вона на це заслуговує. А 
може, податися за кордон, на Захід? Трохи золота є, ще трохи можна 
добути... От і струмок, тепер уже недалеко, метрів двісті. Треба Похму-
рому сказати, щоб забезпечив надійну охорону».

Уповільнивши крок, Рейтар порівнявся з Похмурим, який ішов слі-
дом за ним.

Старою смолярнею називали погорілу будівлю — колишнє житло 
чи то лісника, чи смоляра-самітника,— розміщену на версі горба, по-
рослого високою сосною, а біля підніжжя — густим смеріччям. Звідти 
легко було дістатися до непрохідних боліт, що тяглися понад берегом 
Нур^ика. Одне слово, місцина ніби самою природою створена для обо- 
ронй: і добутися до неї можна потай, і вибратися, коли виникне потре-
ба.

Сюди протягом ночі мали зібратися всі підлеглі йому патрулі. На-
казавши Похмурому й Здісекові збудити його вдосвіта, Рейтар загор-
нувся в плащ і ліг під деревом. По такій тривалій перерві хотів поста-
ти перед своїми людьми свіжим і бадьорим. Поки Рейтар, під пильним 
оком Здісека відпочивав, Похмурий, виставивши варту, користався з мі-
сячної ночі й відкопував два замасковані бункери. В одному були схо-
вані горілка й запаси харчів, у другому зброя та військове спорядження. 
Все чудово збереглось. Похмурий був задоволений. Вже на світанку, ко-
ли довкола бункерів було наведено лад, Похмурий відкрив фінкою ве-
лику бляшанку з консервами й, вибивши з літрової пляшки корок, роз-
лив горілку в нетерпляче підставлені баклаги.

Побачивши чималу групу новоприбулих, Рейтар повеселішав: біля 
старої смолярні зібралося близько п'ятдесяти чоловік, у тому числі й 
півтора десятка з колишнього загону Молота: Світанок з рештками сво-
го патруля, Сич, Леопард і Моряк. Бракувало тільки Ластівки, котрий 
теж мав привести десятьох. То була єдина прикрість, якої Рейтар заз-
нав цього дня, хоч тут же пригадав собі на розраду, що Ластівка й за 
життя Молота не поспішав. Та ще й не було до кінця з’ясовано, чи не 
підвела тут система зв’язку, бо Ластівка шмигляв аж по далеких око-
лицях Семятича й Гайнувки.

Під соснами на моху біля смолярні розташувались групки вбраних 
у військову форму людей. Наскільки однаковим було їхнє обмундиру-
вання (сукняна гімнастерка, конфедератка чи пілотка з орлом, штани- 
галіфе і чоботи), настільки ж різнорідною була зброя: ручні кулемети 
Дегтярьова й ППШ, «бергмани» й «стени», гвинтівки; в багатьох — піс-
толети чи револьвери різних систем. Незважаючи на безсоння й трудно-
щі переходу, бо декому довелось пройти кілька десятків кілометрів, 
настрій був бадьорий. Він ще більше піднявсь, коли Похмурий, який ви-
конував того дня обов’язки інтенданта, наказав видати провіант: кон-
серви, цигарки й по сто грамів горілки.

Серед бандитів переважали люди середнього віку, десь між трид-
цятьма й сорока, хоч не бракувало й зовсім безвусих. Було й кілька 
старих. Тепер, після тривалої бездіяльності й ізоляції, всі жваво обмі-
нювалися здогадами про те, як Рейтар розподілить райони діяльності, 
які визначить реквізиції.

«Реквізиціями» тут називали грабіжницькі напади на крамниці, 
кооперативи й приватних осіб. Подобалось це Рейтарові чи ні, а його
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люди планували акції так, щоб якомога більше нажитися. Зрештою, 
досить було поглянути на декого з них: великі золоті персні й по два- 
три годинники, якими вони тут же торгували. Крім того, обговорювали 
смерть Молота і вчинок Добитків, коментували останні дії солдатів 
і міліції. Вцілілих людей Світанка розпитували про ту нещасливу пе-
реправу через Буг. Про це саме вів мову із Світанком і Похмурий, який 
мав особисто доповісти потім Рейтарові.

Світанок, дещо вражений тим, що Рейтар вдається до посередника, 
сухо пояснив: хтось його виказав, бо переправу він готував згідно з ін-
струкцією Рейтара, оминаючи пороми, мости й людні шляхи. Похмурий 
і Світанок зналися віддавна й навіть по-своєму симпатизували один од-
ному: обидва зажили недоброї слави найбільш жорстоких бандитських 
ватажків, тож Похмурий лаштувався доповісти Рейтарові, що Світанок 
не порушив його наказу, а скоріше хтось попередив Боровця й Еляшеви- 
ча, якщо то взагалі був не випадковий збіг. У такому разі Світанка 
можна було лишити командиром загону чи й навіть відзначити за хо-
робрість.

Чимало цікавих з’юрмилося й біля Акули, який потішав товариство 
розповіддю про те, як через амурні справи Зубра вони мало не прова-
лились у Згожелях:

— ...Лежимо собі з Риссю на сіні й бавимося поперемінно зі слух-
няним гарним дівчам, охочим до такого діла. З кухні пахне бульйон, 
обід на замовлення готується, а тут раптом лізе до нас по драбині її 
молодша сестра, ну просто квіточка, кажу вам. Рись аж облизався. За 
нею слідом з’являється переляканий Зубр: «Тихше, панове, бо лягаві 
йдуть! Звідки вони взялися — лихий їх зна... Щоб старий, бува, не роз-
базікався, я прихопив із собою це козеня». «Добре», — похвалив Рись. 
Приготували ми автомати. Рись умостився за димарем, я — коло вікон-
ця, а Зубр... Ніхто не здогадається, до чого додумався наш Зубр... Він 
тримав ту голубоньку біля себе, а що бідолаха зголоднів, то так його, 
видно, розпалило, аж почав до неї добиратись, і то якнайрішучіше... Я 
наставився вухом униз. Лягаві балакають. Я зразу збагнув, що вони 
прийшли випадково. Господар боїться за дівах, через те й тримає язик 
на припоні. Вони, певно, пішли б собі геть, так само, як і прийшли, та 
й ми ж знали наказ командира й не збиралися без потреби зчиняти 
галас, але цей чортів Зубр... Надто вже поспішав він з отим дівчиськом. 
Вона в нього як шарпнеться, а він як гупне ногою, бодай би йому,— 
мало хата не завалилася. Чую, щось там унизу про кота говорять, а тоді 
драбина рип-рип — котрийсь лягавий лізе до нас на горище. Я стояв 
у темному кутку, мене він, мабуть, не помітив, ну, а з Риссю стрілися 
лоб у лоб, тож Рись і пальнув з автомата. Той гепнув униз, а другого 
тільки й бачили, дав драпака. Схоже, поранений, але все-таки втік. Між 
іншим, це той самий Ставинський, що через нього після смерті Молота 
бійка сталася. Ну, та нам було не до Ставинського... А Зубр — сміх та 
й годі; бачили б ви, як він штани підтягав, коли з автомата торохнуло. 
Кумедія!..

Регіт улігся тільки тоді, коли підійшов Здісек і гукнув декого на 
нараду.

Уточнивши особовий склад загону, Рейтар вирішив поділити його 
на десять патрулів. Підібравши разом з Похмурим кількох нових 
командирів, наказав скликати всіх начальників патрулів. На осяяній 
сонцем галявинці під стрункою сосною стояв в офіцерській формі з від-
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знаками капітана Рейтар, поруч нього Похмурий і Здісек. На нараду 
прийшли Зигмунд, Кракус, Рись, Акула, Пантера, Мурат» а також троє 
колишніх підлеглих Молота: Леопард, Світанок і Сич. Рейтар з кожним 
вітавсь однаково сердечно, дбаючи про те, щоб ніхто не відчув себе 
обійденим. Потім запросив усіх сісти й розпочав. За своїм звичаєм, він 
говорив коротко, діловим тоном, що не терпить заперечень. Згадав про 
смерть Молота, й оскільки нічого вже на цьому не втрачав, не пошко-
дував йому посмертних компліментів:

— ...Як ви, панове, й самі добре знаєте, ми з командиром Молотом 
мали широкі, узгоджені з центром на Заході, плани. Але на війні, як 
на війні. Змінились обставини, й треба пристосовуватись до них, пере-
глянути тактику. Я цю тактику вже розробив, і її схвалено центром. 
Зараз я вам її оголошу, але спочатку два повідомлення. За погоджен-
ням з центром дотеперішній старший сержант, а віднині хорунжий 
Похмурий призначається моїм заступником...

Похмурий щось пробурмотів під ніс, може, навіть «славу вітчизні», 
бо що не кажи, а він був старий кадровий вояка, ще передвоєнний 
жандармський капрал. Галявиною перебіг шепіт схвалення чи здиву-
вання.

— ...І ще одне: також за згодою центру, ви, панове, призначаєтесь 
командирами патрулів...

Знову пожвавлення, взаємні вітання. Світанок полегшено зітхнув, 
а схожий на вродливу дівчину Рись аж зайшовся рум’янцем, бо й досі 
не був певен, як розцінить Рейтар останній інцидент, коли одного мілі-
ціонера вбили, а другому дозволили втекти. Рейтар чітко фіксував кож-
ну реакцію підлеглих. По заздалегідь обдуманій короткій паузі він під-
лив масла у вогонь:

— А про інші нагороди й підвищення в званні дозвольте оголосити 
вже перед строєм усього загону.

Вгамувавши емоції владним жестом, Рейтар зажадав, щоб кожен, 
доповів про настрої серед населення, охарактеризував становище в по-
віті й подав свої пропозиції на найближчий час. Майже годину вислу-
ховував він звіти новопризначених командирів, не перериваючи їх. 
Поступово вимальовувалась картина, яка відповідала його власним 
уявленням і цілком підтверджувала слушність розробленої тактики. 
Насамперед настрої людей. Тут думки були загалом одностайні. Най-
краще поводяться ті, що перебувають у загоні віддавна й брали участь 
в операціях. Переконливий доказ цього — зі збором не було клопо-
тів, прийшли майже всі, навіть охоче. Рейтар підкреслив у своєму 
блокноті «майже всі» й дописав: «За відмову приб. на збір розстр.». Тоді 
закреслив «розстр.» і виправив: «повісити Камінця й Крука». Далі схо-
вав блокнот і урвав Мурата, що саме доповідав про Крука, разом з яким 
переховувався на одній «малині»:

— Панове! Дезертирство з наших лав і невиконання наказів кара-
тиметься нещадно. Солдати повинні це знати. Пане сержант Мурат!

— Слухаю! — Мурат підхопився й виструнчився.
— Звідки цей Крук?
— З Ляхувки. Це тут поблизу.
— Пане хорунжий Похмурий! Прошу виділити групу з трьох чоло-

вік, яка сьогодні ввечері на чолі з сержантом Муратом піде до того 
Крука й припровадить його сюди живого чи мертвого. Будемо судити.

— Так точно, пане командир! — одночасно відповіли Мурат і По-
хмурий.
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— А Камінцем займемося пізніше. На патруль, що діятиме поблизу 
його села, покладається перше завдання: схопити й ліквідувати дезер-
тира Камінця. Прошу доповідати далі, сержанте Мурат. Передовсім 
мене цікавлять перспективи нашого співробітництва з місцевим насе-
ленням.

Як випливало з доповідей Мурата й командирів решти патрулів, 
тут не було чим особливо хвалитися. «Знову-таки виходить на моє,— 
думав Рейтар.— Коли селянин боїться нас, то й допомагає, а взагалі 
йому байдуже до наших ідей. Декотрим починає подобатись нова влада: 
проводить електрику, будує дороги, школи. Добре, що хоч до колгоспів 
збираються тягти примусово: селянин цього боїться й через те тримає-
ться нас. Тут треба натиснути й пропагандою, й страхом». Рейтар зано-
тував: «Завд. для загонів — ліквід. акт. агіт. за колг.».

З подальших звітів виходило, що мережа зв’язку діє непогано, 
«малини» загалом надійні. Він знову занотував: «З кварт, бути обереж-
ними! Під час операцій — тільки бункери». «Зледачіють по квартирах, 
розлежаться під боком у молодиць, а потім матимеш з того всього 
Камінців і Круків»,— подумав роздратовано.

— А як там військо, УБ? — урвав Рейтар Акулу на півслові.
Той коротко переповів, що знав. Військові підрозділи набувають

дедалі більшого досвіду. Створено оперативні групи майже в кож-
ному повіті. Мають собак. Тісно співробітничають з органами держбез-
пеки. Останнім часом до операцій ще активніше включається міліція. 
Налагодили радіозв’язок. Особливо мобільним є підрозділ КВБ в Ляс-
ку. Пробують брататися з населенням. У Мокрому їм це вдалось, при-
їхали туди з санітарною групою, з Оркестром, артистами. Привезли 
з собою місцевого хлопця, Канюка, й він разом з родиною прихилив до 
війська місцеву громаду. Рейтар записав: «Мокре — род. Канюків, ком. 
агіт. +  ».Хрестик, поставлений біля якогось прізвища, завжди означав 
у Рейтара одне — смерть; «А це в них нова тактика»,— подумав Рейтар. 
Він розумів, що дедалі більше людей виривається з-під його впливу. 
«Ми їм школи будувати не допоможемо, доріг не насиплемо, лікаря не 
привеземо, а селянин людина практична й полюбляє конкретність. Ляск, 
особливо активний Ляск. Звісно: Татарин. Треба напустити на нього 
Похмурого. А може, залишити його собі? Й оперативникам слід неод-
мінно дати прочухана, давно вже не діставали. Це й нам додасть авто-
ритету серед селян. Треба ближче придивитися до того підпоручника 
з Ляска, це він нагрів чуба Світанкові, отож хай Світанок і візьме ре-
ванш». Рейтар записував: «Світанок — засідка на підпоручн.».

— Як на вашу думку, панове, що ми повинні здійснити найближчим 
часом? Я вже говорив: тактику погоджено з центром, та це не виклю-
чає різних коректив, які я маю повноваження вносити в разі потреби.

Рейтар знав — його підлеглі не відзначаються особливою фанта-
зією, тож і не сподівався від них нових ідей. Насамперед вони вимагали 
«реквізицій», обгрунтовуючи це тим, що треба заготувати на зиму 
продукти й мати матеріальні фонди для контактів з населенням. Ну що 
ж, хай воно так і називається. Рейтар записав: «Наскоки». Потім 
закреслив це слово, почеркав кривулями й вивів — «Реквізиції». Майже 
всі говорили про терористичні акції, називаючи прізвища членів ППР, 
громадських активістів, членів груп сприяння міліції. Хтось, здається 
Світанок, сказав про штаб оперативників, інший — про один чи два мілі-
цейські пости, які слід розгромити. Та жоден з начальників патрулів, 
окрім пограбувань і терору, нічого не запропонував, ніхто й словом не
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згадав про політичні форми боротьби, агітацію, листівки, саботаж. «Тем-
ні розбійнички,— міркував Рейтар — Ну, дарма, я їм нагадаю, що ми 
військо». Та він хотів дати їм шанс і спитав:

— Хто ще має якісь пропозиції?
Жодних інших пропозицій не було, під гострим поглядом Рейтара 

всі опускали очі. Нарешті набрався духу чи не найтемніший з-посеред 
них — Пантера:

— Дозвольте запитати, пане капітан, коли нарешті та війна поч-
неться, бо вже скоро зима?

Зареготали всі, навіть сам Пантера. Рейтар кисло посміхнувся. Він 
добре зрозумів, що цей недолугий здоровань своїм запитанням підсвідо-
мо висловив думку, яка напевно ж бентежила всіх: що гра у військо 
надто затяглася, що кільце стискається, що їм стає чимдалі важче, а 
кінця, як там не крути, не видно. Коли влігся сміх, Рейтар розви-
нув перед підлеглими цілу теорію. Просту й трохи примітивну, але таку, 
яка цих людей, пов’язаних з ним швидше на смерть, ніж на життя, при-
вабила б не тільки близькими, а й далекими перспективами. Не шко-
дував барв на міражі, в котрі й сам хотів би вірити:

— Я не пророк, але третя війна вже не за горами. Західне радіо 
передає про це щодня. Центр також підтверджує. Там, на Заході, нещо-
давно створено спеціальну раду, яка об’єднала різні наші політичні 
партії для повалення комуністичного режиму тут у тісному співробіт-
ництві з Англією й США. Рада почне надсилати нам не лише інструк-
ції, а й спорядження та гроші. Мало того, в Лондоні розгорнув активну 
діяльність штаб ВіН, покликаний вести збройну боротьбу в країні. 
Власне, йому підпорядкована й наша партизанська бригада. Штаб 
тісно співробітничає з американською й англійською контррозвідками, 
за допомогою яких готує на початок війни повстання під умовною наз-
вою «Вулкан».

Виходило в Рейтара гладенько, хоч він, по суті, переповідав те, що 
почув в Ольги з передач західних радіостанцій, докинувши сюди власні 
домисли й уривки з того, що вичитав із місцевих газет. Його слухали 
роззявивши рота.

— Коли вже триває холодна війна,— закінчив Рейтар,— то й до га-
рячої лишається якийсь крок. Тоді ми будемо потрібні й будемо перші. 
Зрештою, це добре знає й центр, про що свідчать сьогоднішні підви-
щення по службі й нагороди... А тепер, панове, моє рішення щодо скла-
ду окремих патрулів, районів діяльності, тактики й завдань. Пане хо-
рунжий, прошу оголосити особовий склад кожного з патрулів. Рішення 
це остаточне: ми армія, панове.

Похмурий дістав з кишені зім’ятий папірець і прочитав прізвиська 
командирів та їхніх підлеглих. Керуючись хитрою тактикою «роз’єднуй 
тих, хто надто заприязнився», Рейтар знову перетасував і особовий 
склад патрулів, і межі діяльності кожного. А район дій усього загону 
охоплював п’ять найближчих до Ляска повітів.

— Отже, панове, віднині матимете більшу автономію. Зв’язок через 
«поштові скриньки» за допомогою вже перевірених людей. Увесь час 
перебувати в лісі. На конспіративні квартири влаштовувати тільки по-
ранених. Діяти виключно за моїми наказами. На власний розсуд мож-
на приймати рішення хіба в разі крайньої потреби; повна відповідаль-
ність за них падає на вас, панове, як на керівників. Кожна наша опе-
рація повинна бути ефективною й мати широкий резонанс серед місце-
вих жителів. До населення ставитись як належить: за продовольство
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та постій — платити, а якщо бракує грошей — залишати квитанції, які 
будуть оплачені після перемоги. Між іншим, щодо реквізицій. Здійсню-
вати їх тільки з мого дозволу. Об’єкти — переважно крамниці й каси 
установ. Тривкі продукти лишати на зиму. Половину готівки неодмінно 
передавати до штабу загону. Ще одне: за кожної нагоди провадити се-
ред населення роз’яснювальну роботу, доводити всім, що комуні вже 
жити недовго. Вироки підписувати моїм псевдонімом і оголошувати пе-
ред виконанням. І останнє: дозволяю вербувати людей до патрулів — на 
відповідальність начальника. Кожного новобранця за першої можливо-
сті неодмінно піддавати випробуванню: він має особисто виконати 
якийсь вирок. Тоді не тільки виявить свої бойові якості, але й назавжди 
пов’яже власну долю з долею загону. Гадаю, що ви, панове, мене зро-
зуміли. Я й хорунжий Похмурий інспектуватимемо патрулі. В разі пот-
реби провадитимемо спільні операції. Конкретні завдання на найближ-
чий час кожен отримає завтра особисто... Ага, ще одне. Опергрупу без 
потреби не чіпати: операцією-реваншем командуватиму я. Маєте пам’я-
тати, що в своєму районі ви повинні бути скрізь, усе бачити й чути, 
але самі залишатися невидимими й невловимими. Дальший розпорядок 
дня такий: до вечора знайомитися зі своїми людьми, поповнювати аму-
ніцію, зброю й боєприпаси. Завтра огляд патрулів, передислокація. На 
сьогодні все, панове, можна розійтись. Лишитися тільки панам Похму-
рому й Мурату...

Вночі линув дощ, і таборище перетворилося на болото. Всі тули-
лися до найгустіших дерев, лаялись і тремтіли від холоду, загортаю-
чись у що тільки можна. Рейтар прокинувся й спитав про Мурата. Того 
ще не було. За комір капало, Рейтар скулився й курив, дивлячись на 
чорне захмарене небо. Так само темно й важко клубочилися в голові 
думки. Всі патрулі мають однієї ночі разом напасти на кілька коопе-
ративів і кас, а вже потім, протягом вересня-жовтня, діючи відповідно 
до обставин, кожний патруль у своєму районі ліквідовуватиме членів 
ППР та інших заповзятих активістів. «Загудуть, мов бджоли у вулику. 
Я їм ще покажу, на що Рейтар здатний. Сам із Здісеком лишуся в пат-
рулі Зигмунда й за першої зручної нагоди теж зведу деякі рахунки. 
Відвідаю Кевлакіса — раз. Поспитаю, що там йому Татарин пообіцяв. 
А може, перебування в Ляску пішло йому на користь і він більше не 
огинатиметься? Придався б мені цей чоловік. Від Ольги зо два місяці 
треба триматись подалі: такий магніт, що прилипнеш і потім не відір-
вешся. Як би це додому заскочити, побачити матір? Ні, не треба ризи-
кувати, там напевно пильнують, хай їм чорт. Хіба що котроїсь неділі, 
коли піде до костьолу, або як у поле вийде...»

— Пане капітан! Мурат із своїми людьми повернувся,— доповів 
Здісек.

Рейтар підвівся. Дощ майже вщух. Легкий вітерець перебігав у 
верховітті дерев, струшуючи з гілля великі краплини.

— Крука привели?
— Так точно, пане командир.
— Хай відведуть його куди-небудь, постережуть до ранку. А Му-

рата сюди.
— Слухаюсь, пане командир.
Здісек зник. Рейтар обсмикнув мундир, умив росою обличчя. За 

хвилину з’явився Мурат.
— Ну, що там нового?
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— Дурне порося. Ми його з-під перини витягли. Виявляється, в 
нього там молодичка є, вже й вагітна. Придбали десь справні докумен-
ти й збиралися разом на нові землі втекти. Завтра ми б його вже не 
застали.

— Опір чинив?
— Тхір смердючий! Усю дорогу скиглив і пощади просив.
— Ваша думка?
— Розстріляти його! Іншим для прикладу.
— Я з  вами не згоден. Не розстріляти, а повісити! На такого й 

кулі шкода. Дякую, сержанте Мурат. Відпочивайте.
— Во славу вітчизни, пане капітан!
— Дісталися без пригод?
— Так точно, пане командир!
Уранці знову розгодинилось. Просихаючи під сонячними променями, 

ліс парував, повнився пахощами. Рейтар у супроводі Похмурого й Зді- 
сека обходив по черзі патрулі. Добрий настрій зіпсувала йому неперед-
бачена подія, Рейтар навіть розгубився на мить. Коли оглядав патруль 
Кракуса, з шереги раптом вийшов літній уже чоловік на прізвисько Ве-
ликий, якого Рейтар пам’ятав ще з часів, коли той ходив з Бурим, і 
звернувся з проханням відпустити його з загону.

— Занедужав я, пане командир. Після дощу кістки страшенно кру-
тить. Руки он стали які — гвинтівки вже несила тримати.— Великий 
простяг до Рейтара чорні вузлуваті руки з опухлими від ревматизму 
суглобами.

— А що, як злапає УБ?
— Не злапає, пане командир. Я родом з Любельського повиту, ска-

жу, що повернувся з Заходу, належних документів роздобудуся.
— Гаразд. Після збору зверніться до хорунжого Похмурого, він 

вас проінструктує, що маєте робити, коли легалізуєтесь.
— Бог вам оддячить, пане командир! Можете завжди на мене роз-

раховувати.
— Не я, а Польща. Пане сержант!— звернувся Рейтар до Краку-

са.— Прошу зняти Великого з обліку у вашому патрулі.
— Слухаюсь, пане командир.
Рейтар недбало козирнув і краєм ока помітив, як іще не певний 

власного щастя Великий оглядає свої покручені руки. До Рейтара піді-
йшов Похмурий. Коли не було нікого поблизу, вони розмовляли між 
собою по-панібратськи.

— Ти його справді звільнив?
— Власним вухам не віриш?
— І куди ж я його тепер?..
— То вже твоя справа.
— А, це інша річ. Я думав, ти розм’як.
— Можливо.— Перед очима Рейтара постало розчулене обличчя 

Великого й спотворені суглоби його рук.— А з тобою таке ніколи не 
трапляється?

— Хвалити бога, поки що ні.
— А я от замислююсь. Може, таки відпустити старого? Руки в 

нього й справді не згинаються...
— Зате язик нівроку. Хочеш поставити під удар загін, усю мережу?
— Хай тобі біс, роби, як знаєш.
— Слухаюсь, командире!
— Тільки щоб ніхто не довідався.
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— Покладись на мене.
По паузі Рейтар спитав:
— А що з тим дезертиром?
— Адже ти сам наказав...
— Що він говорить?
— Скиглить і обіцяє робити все, що накажемо.

% — Може, простити його?
— Слово було сказано. Як одному попустиш, на завтра матимеш 

двох, позавтра — трьох... Та що я тобі тлумачу... Оті твої ілюзії...— По-
хмурий урвав себе на півслові.

— Гаразд, не філософствуй.— Рейтар поглянув на годинник.— За-
раз друга, о третій збір. На зборі повісиш ту смердоту.

— Буде зроблено, командире.
— Іди підготуй, що треба, постачальнику янголят!
— Скоріше, бісенят, командире! — Похмурий зареготав.
Умостившись осторонь на поваленому стовбурі, Рейтар за допомо-

гою Здісека почав упорядковувати список підвищень і нагород, які за 
годину намірявся роздавати щедрою рукою. Він суворо дотримувався 
військового статуту. Цю звичку він виніс іще з училища і вимагав того 
й від інших за будь-яких умов. Отож усіх людей, окрім тих, що лиша-
лися на варті, Похмурий вишикував на галявині двома шерегами. Вони 
стояли окремими патрулями з командирами на чолі. При появі Рейта-
ра, котрий наближався до них енергійним кроком, Похмурий скоман-
дував: «Струнко, праворуч рівняйсь!» І пішов рапортувати. Це в нього 
вийшло досить доладно. Рейтар, тримаючи два пальці біля козирка, 
пройшов перед фронтом, зупинився посередині і різким голосом, зри-
ваючись на дискант, вигукнув:

— Здрастуйте, солдати!
— Здрастуйте, пане командир!
Він обернувся до Похмурого й наказав дати команду «вільно», а 

сам трохи відступив, став на узвишші й почав виголошувати промову. 
Говорив коротко, але не поминув нічого, що могло б утішити цих лю-
дей. Він назвав їх ветеранами боротьби за незалежність, згадав про 
близький уже час перемоги й про те, що чекає на них після тієї пе-
ремоги.

— Усі, хто зібрався на цій лісовій галявині,— то цвіт народу. Ви 
знаєте не гірше за мене, що наші лави незабаром зростуть удесятеро, 
ні, в стократ. Згадайте про нашу цивільну мережу, про підтримку на-
селення, інтереси якого ви захищаєте. Дякую вам, що ви без вагань 
з’явилися на збір. Польща цього не забуде. І тим більше обурення по-
винен викликати той факт, що в наших лавах знайшовся боягуз, дезер-
тир і зрадник, який хотів утекти. Для таких тхорів нема й не буде по-
щади. Вироком підпільної Речі Посполитої колишній солдат нашого за-
гону, зрадник і дезертир Крук, після проведення слідства засуджений 
до смертної кари. Як командир, я затверджую цей вирок і наказую не-
гайно його виконати. Пане хорунжий Похмурий! Починайте! Нехай 
справжні солдати бачать, що чекає на зрадників, для яких і кулі 
шкода.

Рейтар замовк. Похмурий махнув рукою. На цей сигнал двоє бан-
дитів притягли з-за молодих сосен змертвілого парубка; ноги його воло-
чилися по землі. Це був спухлий від нелюдських побоїв, увесь у син-
цях білявий молодик років дев’ятнадцяти або двадцяти, настільки змор-
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доданий і приголомшений подіями останньої доби, що не мав сили опи-
ратися, протестувати чи щось говорити. Бандити підтягли його до міц-
ного граба, через гілку якого вже був перекинутий мотузок. Підійшов 
Похмурий і з вправністю професійного ката накинув зашморг на шию 
хлопцеві. Тільки ті, що стояли близько, чули, як приречений, ніби сам 
до себе, тихо вимовив:

— Люди, що я такого зробив, за що ви мене, люди?
Похмурий дав знак, і ті двоє водночас потягли за мотузку. Хлопець 

зіп’явся навшпиньки, а тоді обвис і захрипів, голова його перехнябила- 
ся. Кати потримали його якийсь час, потім опустили, й труп упав на 
землю. Похмурий підійшов, неквапом вийняв парабелум з кобури, яку 
носив за німецьким звичаєм майже на животі, й, нахилившись, вистрі-
лив хлопцеві в скроню.

— Солдати! — Голос трохи тремтів, хоч Рейтар і намагався цього 
не виказати.— Польща карає зрадників, але вшановує героїв. За дору-
ченням центру маю приємність поздоровити вас усіх з нагородами й під-
вищенням у званні. Капрале Здісек, прошу оголосити.

Здісек вийшов наперед і почав читати. Це тривало досить довго. 
Всі начальники патрулів дістали звання старших сержантів і сержан-
тів, кожного з них відзначено також хрестом «За хоробрість». Того дня 
в Рейтара була справді щедра рука, він не поминув нікого. По закінчен-
ні церемонії Похмурий провів парад. У товаристві Здісека, який три-
мався на належній відстані. Рейтар, усміхаючись, козиряв, стоячи за 
кілька кроків од тіла Крука, над яким уже починали роїтися зелені 
мухи.

Потім відбулись бесіди з кожним начальником патруля і, нарешті, 
гучний бенкет.

Надвечір небо знову затягли хмари. Цього разу Рейтар хотів дощу. 
Дощ не тільки остудив би розпалені горілкою голови, а й значно по-
легшив перебазування патрулів. Не гаючи часу, Рейтар наказав зніма-
ти табір. Один по одному патрулі пірнали в темний мокрий ліс. Перед-
останнім відходив патруль Похмурого. Серед згорблених під дощем 
постатей Рейтар упізнав Великого. Згадав оті його покручені руки, й 
ніби жаль ворухнувся в душі. Рейтар хотів був сказати щось Похмуро-
му й навіть зробив зо два кроки, але потім роздумав і зупинився. Група 
зникла в темряві...

— У якому напрямку підемо, пане капітан?
Він здригнувся. Питав Зигмунд, у патрулі якого Рейтар залишив-

ся цього разу. До складу патруля входив Здісек — Рейтарів ад’ютант, а 
також Рокита, Кат і Моряк.

— У якому напрямку? — перепитав Рейтар.— Куди очі світять... А 
взагалі — далеко не підемо. Розмістимося побіля Потоцьких боліт над 
Нурцем. У таку негоду ніхто нас там не шукатиме, а саме цього нам 
і треба.

— То можемо рушати?
— Рушаймо! 11

11

Еляшевич відпочивав. Уперше за довгий час дозволив собі таке 
цього суботнього вечора: просто лежав на канапі, заклавши руки під 
голову й заплющивши очі. Щойно помившись і перемінивши білизну,
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всім тілом відчував, як спадає напруження. Ліниво снували думки, пе-
реносились у далеке минуле, підсвідомо уникаючи сьогоденних справ. 
Він не розплющив очей і тоді, коли почув, що до покою, тихо човгаючи 
капцями, ввійшла мати. Еляшевич подумки уявляв її собі, тендітну й 
сиву, з гладенько зачесаною головою. Мати підійшла, поставила щось 
на столику біля ліжка. До Еляшевича долинув аромат міцного чаю й 
малинового варення. Якусь хвилю мати постояла непорушно, певно, 
розмірковувала, чи варто сина будити. Очевидно, вирішила, що сон для 
нього корисніший, бо почовгала до шафи: дверцята ледь чутно рипну-
ли. Потім кроки знову наблизились, і Еляшевич відчув, що його вкриває 
тепла материна хустка, що трохи пахла нафталіном. Він поволі роз-
плющив очі й зустрів занепокоєний погляд матері. Взяв її руку й по-
цілував. Мати ніжно його погладила.

— Збудила тебе? А так же хотілося, щоб ти поспав.
— Та що ти, мамо... Я взагалі не спав, тільки прикидався.
— Ач, хитрун! Уже сивіє, а й досі жарти в голові. Негарно з ма-

тері глузувати.
— Мамо!
— А я, бач, хотіла чаю з тобою попити, рогаликів з малиновим кон-

фітюром напекла. Та якщо ти такий лукавий, то все забираю і йду 
собі.

— Здаюся!
Отак жартуючи, вони сіли пити чай.
...Еляшевичі жили в Ляску, відколи старий Мустафа Еляшевич, 

вахмістр 13-го уланського полку, вийшов на пенсію. Татарин за похо-
дженням, з роду Муслімів, що осіли на польських землях ще в давнину, 
за часів Вітовта; вахмістр у двадцятих роках служив спочатку в Татар-
ському полку, а коли тридцять шостого року в 13-му уланському був 
створений окремий ескадрон татарів, перейшов туди. Але прослужив 
недовго. На змаганнях з перешкодами, коли він пустив коня чвалом, 
лопнула попруга, й вахмістр дістав травму хребта. Тоді-таки він одер-
жав пенсію за інвалідністю й переїхав з родиною на постійне мешкан-
ня до Ляска, бо його дружина — вчителька — походила саме з цих під- 
ляських країв, із старого й відомого в околиці шляхетського роду Ви- 
соцьких. Війна тридцять дев’ятого року розметала невелику сім’ю. Щой-
но одержавши атестат зрілості, син був призваний до війська, а невдов-
зі по тому слід його загубився. Батько до останніх своїх днів так і не 
знав, що з ним і як. А матері казав:

— Якщо загинув, то така вже, жінко, доля солдата. Але й заги-
нути міг тільки смертю хоробрих, як годиться Еляшевичу. Ще жоден 
Еляшевич не зганьбив свого імені на службі нашій вітчизні, найяснішій 
Речі Посполитій.

Старий вахмістр полюбляв уживати в розмові архаїчні слова, за-
хоплювався історією й пишався своїм польсько-татарським родоводом. 
Він визнавав віру своїх східних предків-мусульман, але йому не зава-
жало, що жінка була католичкою. В перші місяці гітлерівської оку-
пації старого вахмістра Еляшевича разом з іще кількома жителями 
Ляска було розстріляно під цвинтарним муром. Його — за те. що не 
здав дорогого йому старовинного пістолета, який зберігався в родині 
з давніх-давен, а також своєї уланської шаблі. Дружина зосталася в 
Ляску зовсім самітна, війна забрала в неї обох найдорожчих їй людей. 
Яка ж була радість матері, коли пам’ятного сорок четвертого року
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знайшовся її син, уже давно оплаканий. Однак побачити його і обійня-
ти вона змогла тільки по закінченні війни — влітку сорок п’ятого. То- 
маш повернувсь, але не здав офіцерського мундиру й зброї, бо був 
направлений в органи безпеки. І хоч йому випало служити в Ляску, це 
небагато дало старій. З’являвся рідко: чи виїздив на операції, чи пра-
цював у відділі, вдома ніколи не ночував. А вона по-материнському 
піклувалася про нього, дбала бодай про те, щоб син завжди мав чисту 
білизну, приносила йому на службу й лишала в чергового домашні на-
їдки. Що вона знала про його роботу? Більше підказував їй материн-
ський інстинкт, часом якась плітка, бо людський язик буває лихий. Син 
маЦ тверду батькову вдачу, не полюбляв звіряти своїх думок, і мати 
йому за це не дорікала, тамуючи біль у собі. Помічала передчасні змор-
шки на синовому обличчі й чимраз більше срібла в його смолянисто- 
чорній чуприні. Ще журилася тим, що син і досі неодружений. Кілька 
разів намагалась поговорити про це, але він мовчав або ж одбувався 
жартами. З часом мати так призвичаїлася до всього того, що було 
повсякденням сина, так рідко його бачила, що коли він нарешті з’являв-
ся ненадовго в домі, розмов про його службу й шлюб, як правило, не 
заводила. Цього вечора теж. Вона просто сиділа й дивилася на нього, 
підсовувала рогалики, доливала чай. Останнім часом він страшенно 
змарнів: гарячково виблискують чорні очі й темніють кола під ними, 
запали смагляві щоки, ніс загострився, голос приглух, а руки, коли по-
мішував ложечкою чай або підносив склянку, нервово тремтіли. Мати 
не втрималася:

— І довго ще тягтиметься все оце?
Він глянув на неї, але нічого не відповів. Мати знала про Рейтара. 

Зрештою, знала його самого ше з-перед війни.
— Весь час із отим Мінським?
— Здебільшого з ним... Хоч інших теж не бракує.
— А такий же був гречний молодик. Пам’ятаю, за окупації, коли 

батька розстріляли, він стрів мене на базарі, висловив співчуття, поці-
лував руку, про тебе питав... А тепер бачиш, який жах. Нелегко, мабуть, 
його матері, нелегко... Може, слід було б з ним побалакати, напоумити 
його, синку?

Еляшевич сумно посміхнувсь, одсунувши склянку з недопитим 
чаєм.

— Надто пізно, мамо. Був час, коли пробували з ним говорити. 
Перед ним відкривались інші шляхи, дві амністії було оголошено, і 
все надаремно.

— Затявся?
— Спочатку затявсь, а тепер, мабуть, боїться. Багато крові на 

його руках, мамо, забагато людської крові, щоб він міг розраховувати 
на щось.

— Це жахливо, синку. А що ви зробите з ним?
— Передусім повинні його зловити.
— А тоді?
— Стане перед судом.
— Бідна його мати. Чи він одружений, діти є?
— Парубок.
— Хоч за це хвала богу. Бо коли б іще мав жінку й дітей...
Не бажаючи далі розводитись про Рейтара, Еляшевич необачно за-

чепив іншу, теж болючу для матері тему, сказавши жартома:
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— Бачиш, мамо, не варто женитися, бо ніколи не знаєш, як по-
вернеться життя, а потім доведеться ще й за жінку та дітей журитися. 
Просто щастя, що я ходжу в парубках.

Та мати раптом образилась:
— Оце так! По-перше, ти не якийсь там Мінський, а по-друге, ще 

нічого невідомо; може, коли б він був одружений, то швидше б отя-
мився... А я, синку, хотіла б ще онука поняньчити, хай би якийсь малень-
кий Еляшевич мене бабусею називав... Що ти на це скажеш?

— Ти для бабусі надто молода, мамцю.
— А ти не жартуй. Хіба ти кульгавий чи горбатий? Скільки дівчат 

довкола ходить, мов квіточки.
Тепер уже син трохи наїжачився:
— Нехай собі. А може, мені не подобається жодна з них? А може, 

вони мене не хочуть?
— Кажи, кажи! А Ганя? Здається мені...
— Мамо, прошу тебе, облиш. Бо знову посваримось, а мені так 

смакують рогалики.".
Цього разу обійшлося.
— Ну гаразд, гаразд. Принесу тобі цілий таріль. Долити чайку?
— Півсклянки.
Мати підвелась, узяла таріль і склянку й пішла до кухні. Але від 

порога озирнулася:
— Коли вже на те, то Ганя була в мене не далі, як тиждень тому. 

Погомоніли ми з нею про се, про те, а коли прощалася, переказувала 
тобі привіт.

— Гарна дівчина.
— Ще й яка!
Добросердо всміхаючись, мати вийшла, а він почав ходити по кім-

наті. Ганя переказувала привіт. Люба мамо, на жаль, це не те кохан-
ня. Еляшевич дістав із задньої кишені гаманця, де лежала трохи при-
м’ята на ріжечках фотографія. З неї дивились усміхнені очі Юльки, 
їй дуже личила форма й збитий набакир берет.

...До полку тоді прибуло кільканадцять дівчат-офіцерів. Призна-
чення вони отримали переважно в штаб, інтендантство й санітарну 
службу. Однак троє з них, у тому числі й підпоручник Юлія Лістек, 
по-жіночому вдалися мало не до сліз, а таки виблагали призначення в 
стройові підрозділи. Юлька стала командиром взводу того піхотного 
батальйону, в якому командував ротою й Еляшевич. Була зима сорок 
п’ятого, й точилися запеклі бої: костюшківці билися тоді за Колобжег 
і на Поморському валі. Край смішкам та пересмішкам поклав перший 
же бій. Дівчата знали солдатську службу не згірше за своїх товаришів- 
офіцерів: були витривалі, відважні, а крім того, незвично дбайливі що-
до своїх солдатів. їх визнали. И хоча для підлеглих вони були «това-
ришками підпоручниками», колеги-офіцери, як то ведеться в одному 
колективі, називали їх просто Юлькою, Ядзькою, Лідкою. Для Еляшеви- 
ча Юлія теж була Юлькою. Вона подобалася йому. Юльці пасувала 
військова форма, обличчя в дівчини було ясне, відверте й завжди усміх-
нене. Вони билися разом у Колобжезі. В перебіжках між вибухами він 
бачив її постать з пістолетом у руці: Юлька вела свій взвод в атаку. 
Коли скінчився бій, він здибав Юльку якось опівдні на березі. Як і всі, 
хто вперше бачить море, Еляшевич не втримався від спокуси, зачерп-
нув почіпки води з набігаючої хвилі й швидко підніс до вуст. Сьорбнув.
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І нараз почув сміх, а коли роззирнувся, вгледів її. За кілька кроків од 
нього дівчина так само навпочіпки пробувала на смак морську воду. 
Вони майже водночас підвелись, витерли руки об гімнастерки й роз-
сміялись. Виявилось, Юльця, котра походила з Поділля, як і Еляше- 
вич зроду не бачила моря. Вони пішли пляжем, обминаючи потрощені 
гармати, плутанину дротяних загорож, автомашини, покидані радіато-
рами до води так, ніби гітлерівці збиралися втікати ними за море. При-
західне сонце світило їм в обличчя. Дівчина нахилилася й щось підня-
ла. Еляшевич брів далі, поринувши в свої думки, і тільки коли вона 
загукала до нього, озирнувся і... сталося. Це був, власне, той момент 
зачарування, невловна мить, яку пам’ятаєш потім усе життя. Мов загіп-
нотизований, стояв Еляшевич на колобжезькому пляжі і дивився на 
Юльцю, яка наближалась до нього. Ішла спокійно, освітлена рожевими 
променями сонця, тримаючи в одній руці синій берет, а другу простиг-
ши до нього. І ось такою, на тлі цього морського краєвиду, вона закар-
бувалася в його пам’яті назавжди. Видно, почуття, яке заполонило його, 
відбилося й на обличчі, бо дівчина все зрозуміла. Усмішка її поволі зга-
сала, а очі розкривалися все ширше, все здивованіше. Юлька спинила-
ся за крок від нього. Вони помовчали, але очі їхні промовляли виразні-
ше, ніж будь-які слова.

— Поглянь-но, яка гарна.— На розтуленій долоні Юлі лежала ма-
ленька, відполірована морськими хвилями мушля.— Що для неї війна^ 
Лежить собі на піску та й годі.

Еляшевич обережно взяв мушлю і, мов хлоп’як, приклав до вуха. 
Дівчина всміхнулася:

— Шумить?
— Послухай.
Він одгорнув густі пасма її русявого волосся й приклав мушлю до 

вуха.
— Шумить, і справді!..— прошепотіла вона. А він, відгортаючи й 

другою рукою її волосся, відчував його пухкість і тепло дівочої шиї. І 
ще бачив ніжні вуста, що ледь розтуляються йому назустріч.

Першу дивізію імені Костюшка було перекинуто до Берліна. З усіх 
її частин третій полк першим пішов у бій. Головні сили полку наступа-
ли в районі Тіргартена. В лютому бою за станцію метро було смертель-
но поранено підпоручника Юлію Лістек. Еляшевич наступав поблизу. 
Його рота долала останні гнізда опору есесівців. То тут, то там доходило 
до боротьби гранатами чи врукопаш. Прикриті вогнем роти, вулицю пе-
ребігли санітари з ношами: за сусіднім кам’яним будинком містився 
спостережний пункт. Незабаром вони повернулися, й хтось гукнув, що 
несуть Юльку. Коли Еляшевич попід стіною добрався до неї, вона ще 
була жива. Силкувалась навіть усміхнутися. Гуркіт стрілянини не вщу-
хав ані на мить. З того боку, серед руїн, де була його рота, долинуло 
гучне «ура!». Зціпивши зуби, поручник побіг туди. Надвечір, коли скін-
чився бій, прийшов санітар і передав Еляшевичу маленьку відшліфова-
ну морем мушлю...

У двері постукали раз і вдруге. Еляшевич вийшов із задуми й, звич-
ним жестом намацавши за поясом пістолет, ступив до порога:

— Хто там?
— Це я, товаришу начальник, Олієвич.
Еляшевич упізнав голос свого водія, відтяг засув й одчинив двері:
— Сталося щось?
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— Як це не прикро, але так... Черговий прийняв уже три поЬідом- 
лення про напади на кооперативи. Наче мішок розв’язався!..

— Де?
— Черговий звелів переказати, що в Рачинах і Годишеві. І на пош-

ту в Посьвєнтному напали.
— Сто чортів, це ж у різних кінцях повіту!
— Саме так, шефе.
— Гаразд, їдьмо!
Мати, яка щойно вийшла з кухні, почула лише кінець розмови.
— Ну тобі й щастить! А для кого ж я чай заварювала?
— Мушу бігти, мамусю, вибач.
— Так точно, мусить бігти, пані Еляшевичева, нічого не вдієш,— 

підтакнув водій.
Стривожена мати почовгала до кухні, там зашарудів папір, і це оз-

начало, що вона не дасть почерствіти свіжоспеченим для сина рогали-
кам. За кілька хвилин Еляшевич та його водій з паперовими згортками 
в руках поспіхом сідали до автомашини. Відхиливши завіску, мати ще 
встигла побачити, як син помахав їй рукою. Вона перехрестилася, 
погасила світло в покої і ще довго стояла біля вікна, вдивляючись у 
пітьму.

...Останні дні були нелегкі для Еляшевича. Все почалося з повідом-
лення про те, що бандити вбили міліціонера Сталбовича. Оперативна 
група КВБ повернулася ні з чим, не дали наслідків й інші заходи. Су-
тичка бандитів з міліціонерами була явно випадкова, але це не міняло 
суті справи: бандитська боївка наважилася серед білого дня вчинити 
напад на міліцейський патруль. Курецькому та його родині показали 
фотографії з оперативних архівів, і вони впізнали одного з трьох своїх 
«відвідувачів» — Рись. Це був серйозний сигнал, який свідчив, що після 
тривалої перерви банда знову заворушилася. Настав слушний момент 
реалізувати розроблений раніше спільно з Карним план. Вирішили за-
слати в Рудзький ліс «дезертира». Якщо пустити чутку, нібито цього 
«дезертира» давно розшукують органи безпеки, то рано чи пізно на 
нього натрапить банда або він сам вийде на її слід.

Еляшевич був тоді в кабінеті Карного, коли в двері постукали й 
увійшов атлетичної статури юнак років двадцяти чи двадцяти двох. 
Коли Карний їх знайомив, той назвав себе Жачковським, хоча, мож-
ливо, що то було всього лише прізвисько.

— Оце вам «дезертир», товаришу Еляшевич.
Жачковський усміхнувсь, Еляшевич відповів жартом:
— Ну що ж, будемо вас «ловити».
Жачковський довго вивчав створену для нього легенду, яку вони 

потім всебічно обговорювали втрьох, відшукуючи й виправляючи недо-
ліки. Еляшевич і сам тричі зустрівся з юнаком, докладно характеризу-
вав оточення й місцевість, Рейтара та членів його банди. Про те, що 
Жачковський діятиме в районі Ляского повіту, знали тільки троє лю-
дей: начальник воєводського управління, Карний і Еляшевич. Лишалося 
ще налагодити надійний зв’язок. Це було найважче й найнебезпечніше: 
тут Жачковський найбільше важив життям. Зрештою обрали систему 
«поштових скриньок». Жачковський мав діяти на власний розсуд до са-
мого кінця — аж до завершення операції. Домовились також, що надалі 
діятиме інструкція, згідно з якою кожний, хто пошлеться на Карного чи 
Еляшевича, має бути негайно припроваджений до штабу. Оце й усе, що 
можна було зробити.
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— Ну що ж, голубе, тримайся.
— Готуй у Ляску півлітра.
— І бігос теж?
— Згода, я бігос люблю.
Вони подали один одному руки, й Жачковський пішов.
...І ще одна прикрість останнього часу: сержанта Ставинського 

увільнено від обов’язків начальника відділення міліції в Цєшанці й за-
арештовано в зв’язку із звинуваченням у боягузтві. Хоч поручник Зим- 
няк з прокуратури та Еляшевич були проти цього, Карний домігся в 
Бєлостоці згоди на таке суворе рішення. Поїхавши в справах до воєвод-
ського управління, Еляшевич спитав Карного про Ставинського.

— Поки що вдає божевільного: хотів повіситись у камері, істерики 
влаштовує.

— Якісь нові докази є?
— Ну, поки що немає, але його повинні обстежити лікарі й, коли 

дійдуть висновку, що він симулянт, ми його притиснемо. Ага! Якщо вже 
ми згадали про Ставинського, то Грабик подав тут мені дуже цікаву 
доповідну: з неї випливає, що свого часу й ти мав підозри щодо цього 
Ставинського. Годзялко міг повідомити про банду саме його.

— Але ж то були просто наші міркування вголос, не більше. Грабик 
завжди надто запальний.

— А в мене склалось враження, що це пильний і відданий пра-
цівник.

— Що відданий, не заперечую, але іноді з мухи робить слона.
— Це вже щось, товаришу Еляшевич, якщо бодай муха є. В наш 

час пильність, пильність перш за все. Та не переймайся ти так цим Ста- 
винським. Він зрештою боягуз і заслужив на те, щоб посидіти, навіть 
для прикладу.

— Можливо, але ж головне полягає в тому, винний він чи ні.
— А це вже не наша справа: питанням провини займається суд.
На цьому Карний припинив дискусію. Проте Еляшевич не відсту-

пився. Повернувшись до Ляска, він переговорив з Боровцем, котрий 
нагадав, що саме Ставинський через свого швагера, листоношу Полець- 
кого, навів військовий підрозділ на групу Світанка й тим самим допоміг 
ліквідувати її! Еляшевич склав доповідну і відправив її безпосередньо 
начальникові воєводського управління держбезпеки. Потім порадив 
Зимнякові офіційно взяти показання в Боровця. За кілька днів Ставин-
ського було випущено, і його кримінальну справу припинено. Але приго-
да таки далася йому взнаки. Після тієї спроби самогубства він упав у 
глибоку депресію, з якої його поки що не вдавалося ні в який спосіб 
вивести. Він вийшов на волю й повернувся до Цєшанця, де мешкала йо-
го дружина з двома дітьми, проте колишніх службових обов’язків біль-
ше не виконував.

...їдучи темними вулицями містечка, Еляшевич подумки перебирав 
найважливіші події минулих тижнів. Який сьогодні день? Субота? Вже 
тиждень Жачковський никає повітом. Де він може бути в цю мить? Зга-
давши товариша, який самотньо блукає десь по селах і лісах, Еляшевич 
аж тепер звернув увагу на погоду. Ніч була темна, хоч в око стрель, 
сіявся дрібний осінній дощик. Світло фар насилу пробивало густу піть-
му. Еляшевич, хоч і сидів у машині, зіщулився й підняв комір плаща.

У відділі на Еляшевича вже чекала купа повідомлень, і він з поди-
ву аж руками розвів: начебто нинішнього вечора, а була ще тільки
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двадцять третя година, здійснено грабіжницькі напади на п’ять сільсь-
ких кооперативних крамниць, а також на поштове відділення у Посьвєн- 
тному! Десь опівночі надійшли повідомлення про напади на лісову сто-
рожку під Русовом, на кооперативні каси в Лісові й Камєнним Дворі. 
Після телефонних розмов з колегами в повітових центрах — Високому, 
Бєльську й Соколові — Еляшевич зміг відтворити картину того, що цієї 
дощової суботньої ночі відбувалося на просторі від Лап і Високого до 
Соколова й Гайнувки. Найбільше наскоків припадало на Ляський повіт. 
З наступних повідомлень ставало ясно, що напади вчиняли добре оз-
броєні, одягнені у військову форму групи, і майже завжди між сімнад-
цятою й дев’ятнадцятою годинами. Скрізь навзамін грошей, товарів і 
майна грабіжники залишали розписки приблизно такого змісту: «Рекві-
зовано для справжнього війська польського. Командир Підляського за-
гону Рейтар». Якщо на місці грабунку заставали селян, бандити підбу-
рювали їх до опору владі, говорили про близьку війну, про неминучу 
розправу з комуністами. В кількох місцях, зокрема в Савицях, приму-
шували дядьків пиячити, а тих, що впиралися, — били й заливали го-
рілкою силоміць. Забирали переважно гроші, хоч не гребували й кон-
сервами, цигарками, горілкою, шоколадом, навіть крупою, смальцем і 
цукром. У кількох селах товар вантажили на вози, якими правили під- 
помагачі бандитів. Крім кількох побитих батогами, людських жертв, на 
щастя, не було. Подекуди дійшло до перестрілки з міліцією, але вже 
тоді, як бандити зробили своє діло.

І все ж одна звістка порадувала Еляшевича. В селі Заєнче напад-
ники, котрі добулися туди, очевидно, з наміром пограбувати кооператив-
ний магазин, були відкинуті завдяки вправним діям місцевої групи спри-
яння міліції. Еляшевича це настільки зацікавило, що він негайно за-
телефонував до Дрогичина — дізнатися докладніше.

— Як це було, товаришу Влодарський?
— Є там один ініціативний чоловік, Ледерович. Знається на війсь-

ковій справі, ну й нещодавно організував групу сприяння. Дістали всьо-
го шість гвинтівок і по кільканадцять набоїв, але кмітливості їм не бра-
кує. Ледерович призначав нічні чергування. Того вечора він сам був на 
варті ще з одним, прізвища не пам’ятаю. Коли ми там побували, він нам 
розповів усе. Сиділи, каже, під капличкою, аж раптом побачили проти 
неба кілька постатей — скрадалися від Бугу до села. Ледерович дав 
знак зачекати: пропустили тих п’ятьох — пройшли за кілька метрів. 
Темрява така, що в разі потреби можна було непомітно відійти, тож Ле-
дерович наважився й вигукнув: «Стій! Військо польське!» І одразу ж 
відкрили вогонь. Бандити розсипалися біля дороги й почали шкварити 
з автоматів. А Ледерович і той другий стріляли то з одного місця, то 
з другого — аби торохкотіло звідусіль. Тим часом у селі почули стрі-
лянину товариші й прибігли на допомогу. Уявляєте собі, шефе: спанте-
личені бандити накивали п’ятами. Певно, й справді гадали, що напоро-
лися на солдатів.

— Дуже добре, товаришу Влодарський! Побільше б таких несподі-
ванок. Ледерович молодець, допоможіть його групі. Що там ще?

— Нічого нового, шефе. Але хто ж усе це вчинив? Невже й справді 
Рейтар?

— Він, товаришу Влодарський, він. Усі оті напади — справа його
рук.

Еляшевич поклав трубку. Однак по хвилі знову подзвонив — цього
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разу до начальника воєводського управління в Белостоку, коротко до-
повів про все, згадавши й випадок у Заенчому.

— Це добре, товаришу Еляшевич, коли населення само береться 
до зброї. Я одержав повідомлення з інших, сусідніх з вами повітів. З 
усього видно — все було сплановано наперед.

— І схоже, що це тільки початок.
— Я теж такої думки. Але мені здається, що ті масові пограбуван-

ня не лише демонстрація, а й приготування до зими.
— Напевно так.
— Знаючи Рейтара, гадаю, що тепер поллється кров. Ось чого я 

побоююсь. Бо хоч би як ми старалися, однаково не передбачимо, де са-
ме він готується напасти. Тож зробимо так, товаришу Еляшевич. По- 
перше, негайно зв’яжіться з повітовим комітетом партії, щоб попередити 
всіх активістів про те, що Рейтар заворушився і всяке може статися. 
Не залякуйте, а застережіть, роздайте зброю. По-друге, мобілізуйте 
свою мережу, всіх, кого маєте в розпорядженні, й організуйте пости в 
місцях, які вважаєте найбільш небезпечними. По-третє, не метушіться 
й не розпорошуйте сил, бо йому тільки того й треба. Операції провадь-
те систематично, послідовно замикайте кільце. Осінь, негода, холод зму-
сять їх осісти по «малинах», а це полегшить нам справу. Радію, що лю-
ди, нарешті, трохи отямилися від страху. По-четверте, як ока пильнуйте 
«скриньки» і шукайте зв’язку з «дезертиром». Головою за це відповіда-
єте, Еляшевич. Може, йому пощастить.

— Буде зроблено, шефе.
— Покладаюся на вас. А тепер найважливіше. Завтра починають 

діяти мобільні групи КВБ на автомашинах, з радіостанціями, і в основ-
ному у ваших краях. Докладніше про це — спецпоштою. Далі: відряд-
жаю до вас Карного. Пильнуйте вдень і вночі, Еляшевич.

— Розумію.
— Ну що ж, коли вже Рейтар залишив своє лігво, ми не маємо пра-

ва його тепер прогавити. Але людей, людей бережіть.
— Так, шефе.
У трубці глухо клацнуло. Еляшевич обережно поклав її на місце. 

Підійшов до вікна, відхилив завіску. Все ще сіявся дощ, зривався вітер. 
Ліхтар над брамою ритмічно погойдувався.

12

Рейтар з патрулем Зигмунда отаборився в наднурецьких мочарах, 
біля самого впадіння в Нурець невеличкої, що плинула з півночі, річки 
Мень. Багниста, безлюдна місцевість надзвичайно утруднювала підсту-
пи до біваку, а приготовані під сухим пагорбом напівбункери, напівку- 
рені забезпечували тимчасовим мешканцям відносний затишок, при-
наймні захищали їх від нічного холоду й дощу. За рішенням Рейтара, 
група Зигмунда цього разу не брала участі в нападах. їй було доручено 
«охороняти штаб», як казав Здісек, а також перевіряти «поштові скринь-
ки», збирати повідомлення довірених осіб і готувати план розміщення 
банди на зимівлю.

...Призначивши операцію в ніч з суботи на неділю, Рейтар явно 
нервував — вигорить чи ні? Все-таки кількамісячна перерва давалася 
взнаки: його підлеглі зледачіли, відвикли від форсованих маршів і на-
скоків. Ось чому всю неділю, не маючи змоги висилати зв’язкових, відір-
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ваний від світу, Рейтар не знаходив місця у своєму болотяному царст-
ві. Аж до смерку він невпокійливо сновигав, гримаючи на тих, хто трап-
лявся під гарячу руку. Коли посутеніло, Здісек, Зигмунд і Кат подалися 
збирати новини. На них чекала далека дорога, тож назад мали повер-
нутися лише над ранок. На болотах залишився Рейтар у товаристві Мо-
ряка і Рокити, які по черзі вартували біля єдиного проходу через дра-
говину до бункерів. Сіялась дрібна мжичка, що прийшла на зміну вчо-
рашньому дощу. Рейтар сидів у курені біля входу, прислухався до шер-
хоту листя й бездумно дивився на горобину, рясно обсипану яскраво- 
червоними гронами. Закурив. Від сусіднього бункера долинули тихі зву-
ки сопілки. Рейтар упізнав мелодію:

Проси, дівко, бога, 
щоби я був паном, 
не будеш ходити, 
а їздити будеш 
візком мальованим.

«...На ярмарках, на весіллях у нас її співають. «Проси, дівко, бога». 
Повинен влаштувати обіцяне весілля, бо потім хтозна, як воно буде... 
А це вже якась інша?»

Гей, подамся на війноньку, 
подамся, подамся, 
куплю собі рушниченьку — 
з нею не піддамся!

«Де Моряк навчився так грати? Либонь, на гулянках, на весіллях 
грав». Сопілка замовкла. Рейтар з нетерпінням чекав нової мелодії. «Міг 
би тепер заграти «Нумо, хлопці, разом, під білим орлом». На сопілці 
дуже гарно виходить». Тим часом з бункера вибрався Моряк, кремезний 
зарослий паруб’яга. Він ліниво потягся, відійшов убік по нужді. «Пого-
да паскудна». Рейтара пройняв холодний дрож. Моряк підняв комір 
куртки, поправив звисаючий на ремені автомат і попрямував до стежки. 
«Рокиту йде змінити. Треба колись спитати, де він так грати навчився. 
Молодий, неодружений, такому все за іграшку, було б тільки поїсти й 
випити. Гарно грає, чортяка». Вже зовсім посутеніло, коли до бункера 
підійшов Рокита. Його Рейтар знав добре: син селянина, він походив із 
тих же країв, що й Рейтар, а від місця, де вони зараз розташувалися, до 
Рокитиного села шапкою докинути. Рейтар покликав його, дав закурити. 
Зарослий, худий Рокита глибоко затягнувся й зайшовся надсадним 
кашлем. Очі в нього гарячково блищали.

— Застудився, командире. Ночі холодні.
— Нічого, на зиму призначимо тобі добру квартиру з теплою удо-

вицею.
Рокита хотів був щось відповісти, але не зміг, бо знову закашлявся. 

Рейтар дістав флягу з горілкою й налив йому півсклянки.
— Випий, полегшає.
Рокита вихилив одним духом, скривився й витер рукавом губи.
— Дім твій близько, Рокита. Не тягне?
Той глянув на Рейтара, опустив очі й промовив:
— Правду кажучи, тягне.
— Кого б то не тягло... Мене теж тягне. Вже більш як півроку не 

бачив матері.
Рейтар налив і собі: дрож ніяк не вгамовувався. «Щось я розкле-

ївся»,— подумав Рейтар і знову звернувся до Рокити.
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•— Як там, на посту?
— Тихо, командире. Тільки сова пугукає.
— Восени вона завжди пугукає.
— А вчора вночі, так я мало тривоги не підняв. Налякався стра-

шенно.
— Чого це?
— Соромно й говорити. Здалося мені, що хтось до нас підкрадаєть-

ся: наче свічка засвітиться й погасне, а за хвилину вже в іншому місці... 
Аж мене трясти почало. Що то за мара, думаю. Потім вітер повіяв, і 
все щезло.

— То ж блукаючі вогні, йолопе!
— І я потім так подумав.
— Моряк пам’ятає пароль?
— Я йому повторив.
— Ну гаразд, Рокита. Йди вже спати.
— На добраніч, командире.
— А про дім ми зараз повинні забути. Розумієш, Рокита?
— Так точно, командире.
— Ну то йди вже, йди.
Рокита вийшов з куреня, і за хвилину його покашлювання почулося 

з сусіднього бункера. «Котра зараз година? Майже десята! От-от має 
прибути Похмурий». З неба вже не сіялось, тільки низько мчали розкош-
лані хмари, а з-поміж них коли-не-коли проблискували зірочки, несмі-
ливо визирав повитий серпанком молодий місяць. Рейтару набридло 
чекати; поправивши кобуру, він виліз надвір і, обминаючи молоді беріз-
ки й сосонки, подався до того місця, де стояв на посту Моряк. Набли-
зившись, Рейтар двічі легенько ляснув пальцями. Моряк відповів тим 
самим умовним сигналом і висунувся із сховку. Рейтар приклав палець 
до губ, і вони зачаїлися, вже удвох, не зводячи погляду із стежки, на 
якій ось-ось мав з’явитися Похмурий. Це тривало досить довго. У Рей-
тара вже заніміли коліна, коли з боку лісу тричі пугукнула сова, а по-
тім ще і ще раз. Моряк запугукав і собі й посунувся трохи вперед. Рей-
тар витяг пістолет. Нічну тишу порушило хлюпання води під важкими 
кроками; часом десь хрускала гілка, шурхотіла трава. Нарешті за кіль-
ка метрів від них, на відкритому просторі замаячила людська постать. 
Ще кілька кроків, і Рейтар упізнав Похмурого. Заляпаний грязюкою, 
Похмурий привітався з ними, водночас кленучи болото. Моряк залишив-
ся на варті, а Похмурий з Рейтаром пішли до бункера. Вже після пер-
ших слів рапорту Похмурого Рейтар повеселішав. Той доповів, що пат-
рулі Сича, Мурата і Світанка вдало провели заплановані акції, до того 
ж без будь-яких втрат відійшли у свої райони. Це вже тобі неабищо! 
Рейтар налив Похмурому повну склянку. Своє завдання той також ви-
конав: пограбував кооператив у Годишеві. Товари сховано, як було до-
мовлено, гроші поділено порівну. Похмурий узяв планшет і вивернув на 
покладену Рейтаром підстилку. Гроші. Рейтар посвітив ліхтариком і не 
втримався від спокуси помацати їх.

— Скільки тут?
— Тисяч сто буде.
— Не дуже й багато. Чи тебе не обдурили? А що там у тебе за па-

зухою?
Рейтар простяг був руку, але Похмурий спокійно відсторонив її.
— Сподіваюсь, не обдурили. До того ж я не маю звички зазирати 

комусь за пазуху.
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— Ну добре, добре. Я пожартував. Для чотирьох патрулів це не так 
уже й погано. На платню, харчування для агентів стане. Котрий з пат-
рулів виявив себе найкраще?

— Усі непогано попрацювали. Найбільше пощастило Мурату. На 
пошті в Посьвєнтному сорок тисяч загріб.

— Ти хотів сказати, реквізував.
— Ти б хоч зараз не клеїв дурня — адже ми тут самі.
— Слухай-но, Похмурий, — в голосі Рейтара зазвучала злість, — 

я вже давно хотів тобі сказати, щоб ти облишив ці свої анархістські 
вихватки. Поки тут моє слово щось значить, ми будемо військом. Хо-
чеш грабувати, то йди собі геть із загону й працюй на свій страх і риск. 
У мене не буде грабунків, тільки реквізиції...

— Не вбивства, а тільки виконання вироків, — у тон йому додав 
Похмурий.

— Саме так. І від тебе, як мого заступника, я вимагаю, щоб ти під-
тримував дисципліну, а не баламутив мені людей. Зрозумій же: біль-
шість з них пішли до лісу, щоб боротися, захищати ідеали, а не грабу-
вати.

— Ти так гадаєш?
— Так гадаю. А ти не міряй усіх своєю міркою.
— Як і ти! — Похмурий говорив роздратовано.— Стараєшся, га-

няєш, мов той пес довкола отари, що розбігається, і от тобі дяка: кож-
ної хвилини можуть вигнати із загону, якщо не гірше. Я волію трима-
тися землі, а не заноситися за хмари. Ти великий стратег і робиш полі-
тику, а я тих бандюг добре знаю, як власні чоботи... Налий краще, бо 
мене від тієї болотяної купелі трусить, мов у пропасниці.

Рейтар налив Похмурому, потім собі. Помовчали, і вже цієї теми 
не зачіпали. Чекаючи повернення Зигмунда, обговорювали плани на 
найближчий час. Однак, коли на світанні прибув Зигмунд, виявилось, 
що не всі розрахунки справдились. За даними, зібраними Зигмундом, 
виходило, що решта патрулів, а саме Леопарда, Кракуса й Рисі, також 
виконали свої завдання.

— А Пантера?
— Власне, з Пантерою, командире, сталася неприємна річ.
— Ясніше, Зигмунде.
— Пантера мав здійснити реквізицію в Заєнчому. Підійшли до се-

ла, все як належить, а тут раптом як сипонуть по них.
— Військо, міліція?
— Вони теж так гадали. Пантера, побоюючись засідки, дав наказ 

відійти.
— Повтікали?! Є поранені, вбиті?
— Та де там! Я ж доповідаю,— тут Зигмунд поперхнувся сміхом, 

бо Рейтар дивився сердито,—доповідаю, що то було не військо, не «убе- 
ки», навіть не міліція, а... ормовці, пане командир!

— Що?!
— Так, пане командир, ормовці. Коли Пантера вранці про це дові-

дався, то з люті й сорому мало не луснув. І досі місця собі не знахо-
дить. Хотів наступної ночі повторити наскок на Заєнче, але я йому ка-
тегорично заборонив. Наказав чекати ваших розпоряджень.

Рейтар аж пополотнів з люті, коли почув, що сільські ормовці зму-
сили відступити його патруль. Та потроху заспокоюючись, він усвідо-
мив, що тепер банда змушена буде зважати на нові обставини.
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...Після тієї серії пограбувань органи безпеки за допомогою війсь-
кових груп розпочали прочісування місцевості. В зв’язку з цим Рейтар 
зажадав від начальників патрулів, щоб вони підвищили пильність і ма-
невреність, а сам із людьми Зигмунда залишився на старому місці, яке 
вважав найбезпечнішим. Військові підрозділи діяли зовсім близько, але 
мочарів не чіпали. Під кінець другого тижня вимушеної бездіяльності 
до Рейтара дійшла звістка про те, що патруль Мурата знищений в су-
тичці з оперативною групою КВБ. Мурат був одним з найспритніших і 
найдосвідченіших Рейтарових помічників. Тому і район дій йому визна-
чили аж за Бугом, у Соколовському повіті. Розгромивши кооператив у 
Савичах і сховавши награбовані товари на правому березі Бугу, пат-
руль повернувся назад. Всупереч рекомендаціям Рейтара триматися лі-
сів, уникати відкритого простору, Мурат із своїми людьми, очевидно, 
шукаючи захистку від холоду й зливи, вийшов уночі з лісу. Поблизу 
села Вироземби вони позакопувались у великій скирті соломи. На сві-
танні з лісу висипав густий цеп солдатів... То була перша значна пораз-
ка загону після недавнього збору.

Рейтара огорнуло нестримне бажання негайно взяти реванш, тим 
більше, що він добре усвідомлював, як позначиться така серйозна не-
вдача на настроях спільників банди з цивільної мережі. Порадившись з 
Похмурим, він вирішив, що найближчим часом, коли активність пере-
слідувачів ослабне, всі патрулі банди здійснять спільну операцію. Це 
буде кривавий удар-відповідь. Рейтар і Похмурий передали начальни-
кам патрулів відповідні накази, маршрути, списки членів партії та ін-
ших активістів, що підлягали ліквідації. Сам Рейтар з групою Зигмун-
да також вийшов з мочарів у рейд. Обминувши протягом ночі Бранськ 
і головні тракти, просуваючись у верхоріччя Нурця, вони вдосвіта діс-
талися до густо зарослих соб’ятинських боліт над Нурчиком і неподалік 
від Горнова зробили привал на цілий день. Тут до них приєднався дію-
чий в цьому районі патруль Пантери, що скомпрометував себе втечею 
від ормовців. З Пантерою Рейтар розправився сам: відвівши того убік, 
він затопив йому в пику і послав рядовим до Зигмунда. На місце Пан-
тери був призначений Литвин. Пізнього вечора Рейтар повів усю групу 
на Заєнче. Він не міг подарувати поразки в цьому селі — не тільки 
Пантері, а й, насамперед, ормовцям...

До Заенчого ішли впевнено. Спостереження за селом, завчасно про-
ведені людьми Пантери, а також інформація, одержана через цивільну 
мережу, свідчили, що тут вже тиждень не помічалось ніяких ознак пе-
ребування військових. Здебільшого банда підходила до села удосвіта. 
Тепер, щоб забезпечити цілковиту несподіваність нападу, Рейтар змінив 
тактику і наближався до села увечері. Йому не терпілося звести рахунки 
з Ледеровичем, а також з головою гмінної народної ради Боринським, 
який мешкав там же.

Бандити скрадалися по-вовчому, обережно, висунувши вперед сто-
рожовий пост: Зигмунда й Моряка. У вільховому переліску, перед тим, 
як проскочити шосе, зустрілися з місцевим зв’язковим, що чекав на них. 
Зигмунд відрядив його до Рейтара. «Все в порядку, — доповів той,— в 
селі ані військових, ані міліції. Ледерович вдома, але нема Боринсько- 
го. Опівночі подався до Дрогичина на якусь там нараду чи щось таке». 
Рейтар вирішив не змінювати плану. Лиш послав двох людей, щоб по-
тай стежили за будинком Боринського — його мав показати зв’язковий. 
Потім позосталі прослизнули на другий бік шосе і після короткого пе-
реходу опинилися на задвірках села.
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Ніч випала тиха, погідна, від Бугу повівав легкий вітерець. Неділя. 
Люди, очевидно, відпочивали по домівках; в селі панував спокій, коли* 
не-коли проходила весела парочка, хтось поспішав додому чи в гості. 
В хатах світились вогні. Бандити оточили будинок Ледеровича, який 
стояв трохи відсторонь. Тільки одне вікно в ньому було освітлене. Рей-
тар подав знак Зигмунду, той, кивнувши Пантері й Литвину, відчинив 
хвіртку. Лише тепер почав хрипко гавкати й рватися з ланцюга пес, та 
коли бандити постукали в двері, він замовк, немовби чекаючи, прийме 
хазяїн тих гостей чи ні. Зигмунд постукав у двері, Литвин з Пантерою 
стали обабіч нього з автоматами напоготові. У вікні замаячила тінь, 
хтось відхилив завіску. Собака знову завалував, але замовк, коли за 
дверима почувся голос господині:

— Хто там?
— Свої, свої. Міліція з Дрогичина, до чоловіка.
Брязнула засувка, двері відчинилися, й на порозі стала жінка з 

ліхтарем у руці. Побачивши наставлені автомати, вона скам’яніла від 
жаху. Коли бандити вдерлися до кухні, підштовхуючи поперед себе жін-
ку, Ледерович підводився з-за столу, на якому стояла вечеря.

— Руки вгору!
З ложки, яку Ледерович не встиг покласти на стіл і все ще тримав 

у руці, стікали рештки каші з молоком і поволі скочувалися за рукав 
сорочки.

— Де зброя?
Ледерович кивнув головою на шафу. Пантера шарпонув дверцята, 

витяг звідти гвинтівку.
— Ах ти, сучий синуї Для кого це тримаєш, га?
Ледерович мовчав. Пантера, схопивши гвинтівку за ствол, з роз-

маху вдарив його прикладом. Ормовець залився кров’ю і впав на під-
логу. Жінка, зойкнувши, кинулася до чоловіка, але відскочила і аж 
скоцюрбилась від болю під стусанами Литвина.

— Геть звідси! Треба було раніше дивитися, поки він з УБ не зли-
гався.

Розлютований Пантера наставив на лежачого револьвер.
— Зажди, ще встигнеш,— притримав його Зигмунд.— Ти хіба за-

був, що треба прочитати йому вирок? Зараз я приведу свідків.
Пантера знову копнув ногою Ледеровичеву, котра рвонулася була 

в бік чоловіка.
— Куди, шльондро!
Голова в жінки сіпнулася, і вона вклякла на підлозі.
— Панове, тільки без цього. Командир наполягає, щоб було ого-

лошено вирок. Перестань, Пантера. А ти, Литвин, дивись, щоб був по-
рядок, бо інакше всім нам перепаде.

Зигмунд вийшов. Ледеровичева лежала непритомна. Під стіною 
стогнав, спливаючи кров’ю, її чоловік. Із сусідньої кімнати долинуло ти-
хе дитяче схлипування.

Тим часом Литвин і Пантера нишпорили в шафі, шукаючи коштов-
ностей, грошей. Улов був незначний: дві шлюбні обручки та пара тисяч 
злотих. За кілька хвилин повернувся Зигмунд, ведучи з собою двох пе-
рестрашених сусідів Ледеровича. Селяни стали на порозі і, побачивши, 
що діялось в хаті, не змовляючись скинули шапки. Пантера пхнув Ле-
деровича ногою.

—  Вставай, стерво! Прочитаємо тобі вирок. Ну, шо? Може, тобі 
допомогти?
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Спираючись однією рукою на стіну і залишаючи на її білій поверх-
ні криваві плями, Ледерович підвівся. Половина його обличчя була роз-
бита ударом приклада, з ока стікала чорна кров.

— Лапи, лапи вгору! — крикнув Пантера. •
Поранений підніс вгору ліву руку, права звисала нерухомо: була 

зламана, крізь роздерту сорочку біліла кістка. Зигмунд дістав з кишені 
клаптик паперу і, затинаючись, почав голосно читати. Свідки зрозуміли 
лише те, що хтось засуджує їхнього сусіда на смерть. Паралізовані 
страхом, вони стояли, мов стовпи. Ледерович застиг нерухомо, спираю-
чись на стіну і мовчки дивлячись на двері кімнати, з якої чувся дитячий 
плач. Зигмунд дочитав і подав знак рукою. Пантера й Литвин майже 
водночас натиснули на спуск. Ледерович спершу мовби припав до сті-
ни, а потім сповз по ній на підлогу. Зигмунд витяг з-за пояса парабелум 
і для певності вистрілив лежачому в скроню. Тоді поклав на стіл папір 
— вирок і притиснув його полумиском з недоїденою кашею. Свідкам 
під загрозою смерті наказав залишатися в хаті до ранку.

— Тільки тоді,— додав,— можете йти до Дрогичина й повідомляти 
міліцію. І людям в усій околиці скажіть: отак справжнє військо польсь-
ке поквитається з комуністами, донощиками й ормовцями. Рано чи піз-
но знайдемо кожного.

Перелякані селяни вклонялись, кивали головами. Зигмунд рушив 
до дверей, за ним Литвин. Пантера затримався ще на мить, зачерпнув 
води з цеберка, що стояло біля дверей, квапливо напився, кинув кухля 
на підлогу і, погрозивши селянам автоматом, вискочив, грюкнувши две-
рима.

...Рейтар залишив двох чоловік, щоб з укриття стежили за будин-
ком Ледеровича, на той випадок, якби селяни, які там залишилися, 
спробували негайно повідомити міліцію, а сам з рештою банди подався 
до будинку Боринського. Пробиралися задвірками, через вигони, горо-
ди, сади. У селищі, жителі якого нічого не підозрювали, все ще пану-
вав спокій. Моряк і Тигр, які стежили за будинком Боринського від 
моменту, коли банда увійшла в село, доповіли, що в садибі й поблизу 
неї нічого підозрілого не помічено. Рейтар глянув на годинник. Відколи 
вони підійшли до села, минуло хвилин тридцять. «Боринського, очевид-
но, все ще нема вдома, то ризикувати чи ні? Мабуть, треба. Пригрозити 
родині, залишити вирок і попередити, що коли Боринський і далі буде 
активничати, то ліквідуємо його». В дім мала ввійти та сама трійка: 
Зигмунд, Литвин і Пантера.

Собака не гавкав. Будинок стояв темний. Двері на ганку не були 
замкнені, і бандити без перешкод зайшли до хати. Господаря, однак, не 
застали. Домашні підтвердили, що Боринський опівдні пішов до Дроги-
чина. Чи повернеться і коли саме, невідомо; не раз бувало, що він там і 
ночував. Бандити зажадали зброї. Жінка заголосила, твердячи крізь 
сльози, що ніколи в чоловіка нічого такого не бачила. Дістала кілька 
штурханів і ударів прикладом. Ніби шукаючи зброю, вони перетрусили 
все в шафі, в шухлядах комода. Знайшли і забрали трохи грошей, 
якийсь годинник з ланцюжком, золотий хрестик, перстень і нові, ще не 
взувані, офіцерські черевики. Зигмунд кинув на стіл вирок. Щоб під-
кріпити погрози, Пантера всадив кулю в шлюбну фотографію господа-
рів. Заборонивши всім виходити з дому і повідомляти міліцію до ранку, 
вони поспішили на подвір’я. З-за стодоли вийшов Рейтар.

— Зроблено?
— Нема його, пане командир.
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— Чого ж стріляли?
— Пантера у фотографію для перестраху.
— Кретин, йолоп! Коли ти, нарешті, розуму навчишся? Я тобі ко-

лись так стрельну, що кісток не збереш!
— Пробачте, пане командир, я думав...
— А ти не думай, роби, що тобі кажуть.
— Так точно, пане командир.
— Ну, збирайтеся, хлопці, відходимо. Не попався нам сьогодні, по-

падеться завтра.
До Рейтара підбіг Тигр, який чатував на стежці, що, петляючи го-

родами, вела до шляху.
— Пане командир, погляньте-но! Від дороги хтось їде сюди на мо-

тоциклі. Я помітив, що він з’явився з боку Дрогичина, а потім звернув 
на стежку.

Визирнувши з-за рогу й побачивши смугу світла, що поволі набли-
жалася до них, Рейтар умить оцінив ситуацію. Мотор мотоцикла над-
садно торохтів на вибоїстій стежці. Тьмяне світло його фари, підстри-
буючи, обмітало придорожні верби. «Хто б то міг бути? На мотоциклі 
можуть їхати двоє, а якщо він з причепом, то й троє. В Боринського 
машини нема, то чи не міліція? Однаково, так і так ми маємо перева-
гу». Він підкликав Зигмунда з Литвином, що були поблизу, і наказав 
їм розставити людей попід будівлями так, щоб ті, на мотоциклі, в’їхав-
ши на подвір’я, не змогли вискочити назад. Стріляти залежно від ситу-
ації. Хтось має стежити за ганком, щоб не попередили під’їжджаючих. 
Рейтар, маючи при собі Урагана, причаївся за цямриною бетонованого 
колодязя, що стояв посеред подвір’я. Зроблено це було вчасно, бо саме 
в той момент світло від фари ковзнуло в проході між хлівом і стодо-
лою, черкнуло по колодязю й нарешті освітило ганок. Мотоцикл зупи-
нився в кількох метрах від колодязя. Приїхало на ньому двоє. Першим 
зліз із заднього сидіння пасажир. Мотор працював на малих обертах.

— Хай йому біс, ну й дорога! Дотрусились нарешті. Спасибі вам, 
бо пішки я б придибав тільки на ранок.

— Дрібниці, товаришу Боринський.
— Що ж, глушіть мотор. Зайдіть на хвильку, чайку гарячого вип'є-

те, відпочинете.
— Дуже вам вдячний, але іншим разом. Мушу поспішати, бо й 

так уже пізно, а я ще маю до Ледеровича заскочити.
— Але ж, товаришу...
Нараз з тріском розчахнулося вікно й розлігся розпачливий жіно-

чий крик:
— Стережіться, тут банда!
Брязнули розбиті шибки. То черга з автомата вдарила по вікну. 

Рейтар спрямував на мотоцикл промінь ліхтарика й гукнув.
— Руки вгору!
Чоловік, що сидів на мотоциклі, блискавично вихопив з-за пазухи 

пістолет і вистрілив на світло. Ураган, мов мішок, звалився Рейтарові 
під ноги. Перш ніж погас ліхтар, Рейтар встиг побачити, як тікав Бо-
ринський. Хтось із бандитів кинувся за ним. Мотоцикліст з півоберта 
вистрілив навздогін, і той, що гнався за Боринським, полетів перевер-
том. Цей імпульсивний порив урятувати життя Боринському коштував 
мотоциклістові життя: Рейтар з кількох кроків випустив у нього майже 
всю обойму свого «бергмана». Снопом полум’я вибухнув бензиновий
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бак. Боринського, котрий якийсь чудом спромігся дістатися в хату, за-
стрелили на очах у домашніх Зигмунд і Пантера. Рейтар підійшов до 
палаючого мотоцикла. Тигр відтяг убитого, обшукав кишені, знайшов 
якесь посвідчення і бев слів подав Рейтарові. Той присвітив ліхтари-
ком, усміхнувся й уголос прочитав:

— «Влодарський Тадеуш, працівник Ляського повітового відділу 
державної безпеки». Хоробрий був, сучий син. Як там Ураган?

— Вбитий, пане командир, а Голого поранено. В ногу йому влучив.
— Відважний «убек», і стріляв, як снайпер. Голий, іти зможеш?
— Так точно, пане командир.
— Добре. Ураган, здається, нетутешній?
— Нетутешній, командире, дезертир, з Варшавського...
— Зброю в нього забрати, труп залишити.
— Урагана?
— Не маємо часу ховати. Швидко, швидко!
Зразу ж за селом Рейтар розділив свою групу. Він зробив це, щоб 

утруднити можливе переслідування, якщо не вдасться замести сліди, а 
надто тому, що, плануючи далекий перехід, не хотів обтяжувати себе 
пораненим. Голий якось шкутильгав, але, безперечно, заважав іншим 
рухатися швидше. Посилений патруль Литвина він відрядив уздовж Бу-
гу на схід, де той мав отаборитися в районі між Островим і Мельником, 
у лісах понад річкою Ментною. Щоб не створювати Литвину зайвих 
труднощів у керівництві патрулем, Рейтар включив Пантеру до групи 
Зигмунда, в якій залишався також Здісек і Моряк. Цю четвірку він по-
вів, не шкодуючи ніг, назад, до покинутого два дні тому болотяного ліг-
вища над Нурцем.

Сліди протягом перших кілометрів час од часу кропили бензином, 
щоб їх не міг узяти собака. На світанні група Рейтара була вже далеко 
від Заєнчого і зупинилася, щоб пересидіти день у хащах над Чорною, 
поблизу села Корицини. Переслідування начебто не було. Відпочивши 
там з усіма застережними заходами, всі четверо, тільки смеркло, виру-
шили в дальшу путь. Ніч була тепла, на захмареному небі коли-не-коли 
з’являвся місяць. Голодні, змучені й злі, Рейтарові люди похмуро мов-
чали. Зате Рейтар, що йшов попереду, був невтомний; він і не думав 
уповільнювати ходу. Вони посувалися долиною річки, обминаючи села 
й самотні хутори. Позаду вже лишилися Чає, Радзишево і Лемпиці, де, 
між іншим, були їхні агенти з цивільної мережі, отже, можна було на-
питися молока й щось перехопити. Але скоро Рейтар не згадав про це 
ані словом, жодний з його компаньйонів не насмілився щось говорити; 
вони добре знали свого отамана. Тож подумки кленучи цей нікому не 
потрібний, як про них, поспіх, вони покірно йшли за ним, мов отара за 
чабаном. Ніхто з них не знав, куди Рейтар так квапиться. Та все стало 
зрозумілим, коли, минаючи село Корці, що лежало на їх шляху і було 
їм відоме хоча б з того, що Похмурий розправився тут у червні з по-
дружжям Годзялків, Рейтар раптом повернув праворуч, де на пагорбі, 
під самим лісом, стояв самотою недавно зведений, єдиний в селі муро-
ваний дім.

З високим цокольним поверхом, в якому містилися хлів і комора, з 
крутими сходами і високим заскленим ганком, будинок цей справляв 
враження двоповерхового. Він був ще не закінчений: засклені лиш два 
вікна, і одне з них — те, що ближче до ганку,— слабо світилося. Рей-
тар глянув на годинник: близько двадцять третьої. «Трохи запізно як
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для візиту, але до приятеля...» Скептично посміхнувшись власним дум-
кам, він жестом підкликав своїх.

— Зайдемо сюди. Коли все буде гаразд, то щось поїмо й трохи пе-
репочинемо. Як подам знак, вийдете з кімнати, бо я мушу побалакати 
з господарем сам на сам. Панове, ви повинні поводитись, як годиться 
справжньому війську польському. Кажу де, зокрема, для тебе, Пантера, 
щоб знову не висував якихось безглуздих ідей. Спершу туди зайдемо 
тільки я, Зигмунд і Моряк. Здісек та Пантера залишаться на варті. По-
тім вас хтось замінить або винесе вам щось попоїсти. Ясно?

— Так точно, пане командир.
Рейтар рушив до ганку. В цю мить з-під сходів вискочив прив’яза-

ний там собака і тоненько залементував. Рейтар спрямував на нього 
сліпуче світло ліхтаря — наляканий пес жалібно заскавучав. Вікно за-
світилося яскравіше — певно, хтось підкрутив лампу,— потім відчини-
лися двері, і в смузі світла на ганку з’явився Кевлакіс. Якусь мить він 
невпевнено вдивлявсь у темряву.

— Є там хтось?
— Аякже, притому не один.
Кевлакіс по голосу впізнав Рейтара. Поки він міркував, що відпо-

вісти, Рейтар, присвічуючи собі ліхтарем, швидко вбіг на ганок, а слі-
дом за ним і ті двоє. Рейтар простяг руку і, привітавшись, заговорив 
так, ніби вони тільки вчора бачились:

— Перепрошую, що пізно заявилися, але тепер такі часи — важко 
вибратися тоді, коли хочеш. Власне, ти служив у війську, отже й сам 
знаєш, як то буває. Познайомтесь, панове: пан Кевлакіс. А це люди з 
моєї бригади: старший сержант Зигмунд і сержант Моряк.

Кевлакіс перебирав у думці всілякі можливі причини появи тут 
Рейтара і зважував, що з цього може вийти. Звертаючись до Рейтара, 
спитав.

— Тобі чогось від мене треба?
— А може, я завітав, щоб поговорити? Так і не запросиш до хати?
У голосі Рейтара звучало нетерпіння. Він заходився обмітати бе-

резовим деркачем чоботи. Кевлакіс спробував пояснити:
— Бачте, панове, в мене дружина от-от має родити. Щоб вона не 

злякалася...
Рейтар, вже дратуючись, подумав, що то звичайний викрутас, але 

опанував себе й спокійно зауважив:
— Невже ми такі страшні? Чи ти війська польського боїшся? Па-

нове, вам часом не здається, що нас тут починають ображати?
Зигмунд з Моряком промовчали, тільки недвозначно поклали руки 

на зброю. Кевлакіс прочинив двері.
— Прошу, заходьте, панове.
— Я пожартував. Але ти, справді, заходь перший, щоб твоїй дру-

жині це не видалося дивним.
Увійшли в кімнату. То була кухня. Лампа стояла на опічку. Неба-

гате начиння, на холодній плиті згромаджені горщики,— видно, що дім 
заселений недавно і ще не всі речі мають своє постійне місце.

— Прошу сідати,— Кевлакіс вказав на лави при столі, на якому, 
прикрита чистим рушником, лежала велика, домашньої випічки хліби-
на й стояла повна масельничка. Зигмунд і Моряк познімали зброю й сі-
ли. Зголоднілі, вони раз у раз жадібно поглядали на хліб. Рейтар обвів 
очима кухню, роздивлявся, Кевлакіс стояв біля столу й вичікував, що
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буде далі. Раптом з-за дверей, що вели до другого покою, почувся жі-
ночий голос:

— Кейстуте, у тебе хтось є?
— Спи, спи спокійно. Це знайомі до мене прийшли, треба погово-

рити.
— Може, щось сталося?
— Спи, спи! Нічого не сталося. Просто треба побалакати.— Кажу-

чи це, Кевлакіс підійшов до дверей у спальню і щільно причинив їх.
Рейтар і собі сів біля столу, не втримавшись, голодними очима 

блимнув на хліб. Це помітив Кевлакіс і, сподіваючись, що, попоївши, 
вони підуть з його дому, запропонував:

— Може, ви, панове, трохи підвечеряєте?
— А чому б ні. Якщо господар запрошує, було б неввічливо від-

мовлятися.
Кевлакіс зняв з хліба рушник, підсунув масло, поклав перед Рей-

таром ніж. Із шафки біля дверей приніс глечик з молоком, поставив пе-
ред кожним білий емальований кухоль. Рейтар передав ніж Зигмунду, 
а сам, намагаючись не показати, який він голодний, сьорбав потроху 
солодке холодне молоко. Тим часом Зигмунд і Моряк не церемонячись 
їли. Кевлакіс також сів до столу. Проте розмова явно не клеїлась. 
Рейтар, правда, допитувався в господаря, як давно той переїхав, чи до-
рого обійшовся будинок, але Кевлакіс відчував, що це тільки зволікан-
ня часу, поки ті двоє не наїдяться. Коли вони пішли, їх місце зайняли 
Здісек і Пантера. Нарешті вийшлі й ці. Рейтар вмостився зручніше бі-
ля столу, відкраяв чималий шмат хліба, намастив маслом, долив з гле-
чика молока і почав мовчки їсти. Мовчав і Кевлакіс, сидячи навпроти 
нього. Час від часу вони позирали один на одного, але одразу ж відво-
дили очі, і тоді їхні погляди блукали по стінах, по столу, горщиках, 
лампі, що чадила. Зробивши останній ковток, Рейтар відсунув глечи-
ка, витер губи брудним носовичком і лише тоді заговорив:

— Смачно було, дякую.
— Нема за що.
— Ну, а взагалі, як тобі ведеться?
— Не скаржуся.
— Колгосп уже заснував?
— Мені нема чого поспішати.
— Не журися. Ти їм добре служиш, тож зроблять тебе головою, 

дадуть батога і накажуть людей поганяти.
— Я нікому не служу, маю власні справи.
— Авжеж, справ багато... Чого хотів од тебе Еляшевич?
— Мав підозру, що співробітничаю з тобою.
— А що ти йому на це?
— Сказав як було, і все.
— І він тебе відпустив?
— Як бачиш.
— Ти підписав зобов’язання?
— Яке?
— Не удавай з себе дурня, я все знаю... Зобов’язання про співро-

бітництво з УБ?
— Нічого я не підписував.
— І ти хочеш, щоб я повірив?
— Це твоє діло.
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— Що він тобі конкретно закидав?
— Як солтис, я, мовляв, надто пізно повідомив про те, що сталося 

у Годзялків, і про ту записку, яку там було знайдено, ну, в якій ти ме-
не застерігав. Правду кажучи, я й досі не знаю, що мала означати ота 
записка.

Рейтар засміявся.
— Чорт, оце кумедія! Тепер я розумію, чому ти так розгубився, 

побачивши мене. Певно, думаєш, що я прийшов тебе порішити? Оце ку-
медія, оце кумедія!

Нараз Рейтар спохмурнів, обличчя його стало диким і злим. Те-
пер він говорив зовсім іншим тоном.

— Власне, за це твоє вислужування перед властями належало б 
забезпечити тобі сповідь перед святим Петром. В записці я тебе засте-
рігав від співробітництва з комуною, та, видно, це не дуже допомогло. 
Знаєш, за що Годзялко був засуджений і в ім’я Речі Посполитої лік-
відований? За вислужування. А ти робиш те саме. Ти й тепер солтис?

— Вже ні. Відмовився. Дружина от-от розродиться... Слухай, Вло- 
деку, чи я справді не заслужив на спокій у житті? Еляшевич має пре-
тензії, що співробітничаю з тобою, ти — що співробітничаю з ним. А я 
хотів би, щоб ви обоє відчепилися від мене. Оселився у цій глухомані, 
якось побудувався, порпаюся в землі, одружився, — Кевлакіс глянув на 
двері, стишив голос,— чекаю дитини, і ніщо на світі мене поза цим не 
обходить. Адже ти добре знаєш, що я відмовився від Заходу, відмовив-
ся від наміру жити в місті, і все через те, що полюбляю село, і мені 
здавалося, що тут я, нарешті, буду як у бога за пазухою, а тим часом...

— А тим часом дав комуні піймати себе на гачок. І ще хочеш мене 
розжалобити. Багато вас таких, що хотіли б сидіти у затишку. Ти по-
глянь на мене, поглянь на тих хлопців, що прийшли сюди, до тебе, зму-
чені й голодні. Ми все-таки боремося, бо маємо якусь ідею. А знаєш, 
чому ми такі голодні? Вже другий день крутимось у цих краях, зводи-
мо рахунки з комуною. Зрештою, ти про це ще почуєш. Війна, чоловіче, 
не забариться, Захід от-от посуне, а ти з ким злигався?

— Про це ти мені вже казав.
— Що б тобі там не здавалося, а до війни ближче, ніж ти гадаєш. 

Та що ти можеш знати! У мене є зв’язок із Заходом.
З-за стінки почувся жіночий голос:
— Кейстуте!
Рейтар замовк. Кевлакіс підвівся і, прочинивши двері, зазирнув у 

кімнату.
— Тобі щось потрібно?
— Ні, я тільки хотіла спитати, чи ти скоро підеш спати?
— За хвилину, кохана. Ми, власне, закінчуємо розмову. Може, то-

бі щось подати?
— Ні, дякую.
— Ну, то спи спокійно.
Він знову причинив двері, але залишився стояти, ніби даючи Рейта-

ру зрозуміти, що відвідини затяглися.
Той, усміхнувшись, підвівся.
— Ти хочеш, мабуть, сказати, що мені вже час забиратися геть? Я 

бачу, міцно тебе тримає ця твоя дружинонька. Обабитись — найгірша 
річ.

Кевлакіс, мовби виправдовуючись, заперечив:
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— Першої-ліпшої хвилини у неї може початися, от і нервує. До 
того ж від учора трохи нездужає. А тебе я не жену.

— Гаразд, гаразд. Мені однаково вже треба йти. Так от, слухай, 
Кейстуте. Я й справді сюди не в гості прийшов. Мав до тебе конкретну 
пропозицію. Ще раз хотів умовити тебе податися з нами до лісу...

Рейтар пильно подивився на Кевлакіса, той був незворушний.
— ...Хотів тобі запропонувати, щоб пішов до мене. Я тебе зробив 

би своїм заступником, дав зброю, людей, поквиталися б з комуною. Як 
ти бачив, хлопці в мене хоч куди. Але тепер сам розумію, що ота про-
позиція не для тебе, оскільки жінка має от-от розсипатись. Отже, цю 
пропозицію поки що відкинемо, але в мене є інша. Вступай до нашої 
цивільної мережі. Тобі це після війни зарахується, а доручення наші — 
то для тебе клопіт невеликий. Сидітимеш собі у селі з дружиною й 
дітьми, тільки вуха наставлятимеш, аби знати, що довкола діється. Іно-
ді приходитиме до тебе зв’язковий, а коли й самі зустрінемося. Тебе ніх-
то навіть не запідозрить, бач як швидко випустив тоді Татарин. Ну, що 
ти на це скажеш?

Кевлакіс, так само мовчки, пішов до цебра й напився води. Тоді 
повісив ківшика на цвях, витер рукою губи і глянув Рейтарові прямо 
в очі.

— Ні, Влодеку, я не згоден.
Рейтар зблід, нервово пересунув кобуру «віса» наперед. Кевлакіс 

провадив далі:
— Щоб була між нами ясність: мені з тобою не по дорозі. Зрозу-

мій, я не хочу втручатись ні в яку політику. Казав уже тобі: я люблю 
землю, хочу на ній жити разом з родиною.

— А з Еляшевичем тобі по дорозі?
— Ані з ним, ані з тобою. Я йду власною дорогою, ні з ким і ні з 

чим не хочу зв’язуватись. Еляшевич мене зрозумів і дав мені спокій. 
Дай мені спокій і ти, будь людиною.

— Таких, як ти, «нейтральних», слід до стінки ставити. А я ще 
розмовляю з тобою. Та кому судилося бути повішеним, той не потоне. 
Пам’ятай, що я давав тобі кілька можливостей, з яких ти не скористав-
ся. Твоє діло. Ні, я не буду свинею. Стало на це Еляшевича, стане й 
мене. Живи собі, годуй свиней і копирсайся в гноївці. Полишаю тебе на 
твою долю, Кейстуте, але попереджаю: якщо почую, що ти й далі слу-
жиш комуні, що ти не такий нейтральний, як удаєш,— уб’ю. Розумієш, 
уб’ю, повішу на сухій гілці. Закарбуй собі на лобі, ти, мій... приятелю.

Рейтар грюкнув дверима і збіг сходами до своїх супутників, що 
стояли перед будинком. Усі зразу ж рушили в бік лісу. Коли відійшли 
метрів на двісті, Рейтар зупинився, покликав Пантеру і Здісека, нака-
зав їм повернутися й протягом двох годин стежити за будинком, який 
вони щойно залишили: чи господар, бува, не надумає повідомити про їх 
відвідини.

— А якщо?..
— Тоді так само, як з кожним убеківським шпигом!
— Ясно, пане командир.
Не дуже задоволені з цієї місії, оскільки їм хотілося швидше діста-

тись до затишної «малини» і добрих харчів, бо з молока і хліба довго 
ситий не будеш, Здісек і Пантера причаїлися біля стежки, що вела на 
шлях до Цєшанця. Сховавшись під гіллястою карликовою сосною, вони 
спостерігали, як світло з кухні було перенесено до другої кімнати і там,
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очевидно, прикручене, ледь мріло. Навколо панувала тиша. З боку се* 
ла часом долинав собачий гавкіт. Пантера навіть був задрімав, коли 
Здісек поторгав його за плече.

— Дивись!
Світло у вікні стало яскравішим. За хвилину відчинилися двері на 

ганок, темряву прорізала смуга світла. Брязнув ланцюгом пес. Хтось 
посвітив сірником, клацнув засувкою, спустився сходами й пішов у їх 
бік. Чулися кроки і тихе подзенькування, таке характерне, що Здісек 
одразу визначив:

— Велосипед веде. А в командира добрий нюх.
— От сволота, мабуть, поспішає на пост до Цєшанця. Ну, зараз 

вріжем.о йому чергу.
— йолопе, тихо треба...
— Як хочеш.
Пантера поставив автомат на запобіжник і взяв його за дуло. Зді-

сек витяг з-за халяви довгого фінського ножа. В пітьмі вузькою стеж-
кою їхати було важко, тож велосипедист вів свою машину. Він поспі-
шав, явно поспішав. У темній постаті Здісек і Пантера впізнали госпо-
даря дому, котрий годину тому частував їх тим, що мав. Коли той, ні-
чого не підозрюючи, вже поминув їх, Пантера одним стрибком наздог-
нав його й смертельним ударом кольби звалив з ніг. Кевлакіс упав до-
лілиць. Тоді до нього підскочив Здісек і звичним рухом всадив лезо 
ножа під ліву лопатку. Кевлакіс коротко схлипнув. Здісек витяг ножа, 
кілька разів штрикнув ним у землю, щоб очистити від крові, й спокійно 
засунув за халяву. Пантера перекинув Кевлакіса обличчям догори.

— Готовий.
— А скидалося на те, що вони з командиром приятелі.
— Тепер нікому не можна вірити.
Вони обшукали труп, забрали бумажник з документами. Пантера 

зірвав з руки забитого годинник, але Здісек відібрав його й сховав, щоб 
усе разом передати Рейтару.

— Холера, велосипед класний, шкода кидати...
— Рушаймо, бо світанок застане в дорозі,— урвав Здісек.
Ще не розвиднілось, коли на стежці через болото вони клацанням 

пальців попередили про своє прибуття вартового. То був Моряк. Рейтар 
із Зигмундом сиділи в бункері й пили. Здісек доповів усе по порядку, 
вручив бумажник Рейтару. Зигмунд посвітив йому ліхтарем. Рейтар ді-
став з гаманця якісь документи, посвідчення, з досадою відкинув годин-
ник, узяв фотографію. Шлюбне фото: усміхнений Кевлакіс попідруч з 
гарною, також усміхненою дівчиною в білій фаті. Рейтар спробував 
уявити собі, яка вона зараз. «Вагітна. А Кевлакіс лежить на стежці пи-
кою в пісок. Побіг таки до Татарина. Боявся його більше, як мене, чи 
більше йому вірив? А мені доводив, нібито нейтральний і йому ні з ким 
не по дорозі».

...Тільки-но розлютований Рейтар вискочив на ганок, як Кевлакіс 
почув, що у кімнаті щось гупнуло. Відчинивши двері, побачив непри-
томну дружину, що лежала біля порога. Вражений, він забув про все 
на світі й заходився приводити її до тями. Нарешті вона розплющила 
очі. Якусь хвилину вона мовчки дивилася на нього, тоді промовила:

— Кейстуте, я все чула. Я так злякалася за тебе...
Він не дав їй сказати більше ні слова, поклав у ліжко, прикрутив 

гасник, ліг обік неї, пригорнув до себе. Так і задрімав. Раптом жінка
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зойкнула уві сні, а тоді прокинулась. І почалось: вона дедалі голосніше 
стогнала, кидаючись у ліжку. Кевлакіс похапцем одягнувся, схопив ве-
лосипед: треба мерщій до села, покликати якусь жінку, потім до Цє- 
шанця — по акушерку. Він устиг дійти лиш до самотньої, гіллястої сос-
ни.

— ...Туди йому й дорога, коли він такий дурний, до того ж свиня. 
Зигмунде, налий хлопцям горілки, вони на це заслужили. Мені теж, і 
собі. Тільки раз живемо.

Тієї ночі, вперше за досить довгий час, Рейтар порушив своє пра-
вило — пити потроху. Зигмунд змушений був силоміць удержувати йо-
го в бункері, бо п’яний як чіп Рейтар то кудись поривався, белькочучи 
погрози на адресу Еляшевича й Кевлакіса, то, згадуючи молоді літа, 
плакав, мов малий.

13

Вже майже тиждень, день у день, солдати підпоручника Боровця 
прочісували визначений їм сектор. Боровця охоплювала безсила лють, 
коли, складаючи двічі на день оперативний звіт, він змушений був за-
кінчувати його одними й тими ж словами: в бойове зіткнення з бандою 
вступити не вдалося. Штаб відповідав: завдання залишається без змін, 
виконувати до нових розпоряджень. «Залишається без змін...» Це озна-
чало: прочісувати й прочісувати. До яких тільки хитрощів не вдавався 
він разом із сержантом Покшивою, і все марно. Тільки несподівана 
радіограма з штабу батальйону трохи прояснила ситуацію. В ній пові-
домлялося, що минулої ночі озброєна група бандитів, приблизно чоло-
вік десять, переправилася через Буг і, можливо, перебуває зараз у сек-
торі, контрольованому підрозділом Боровця. Наказ вимагав: удосвіта 
розпочати ретельні прочісування в районі розтоки річок Мислі й Точної, 
посуваючись в напрямку на Папротню і Вироземби.

Ледь розвиднілось, підпоручник Боровець підняв цеп солдатів і по-
вів його під мжичкою до селища, яке лежало неподалік від лісу. Скіль-
ки сягало око, жодної живої душі. Єфрейтор Фельчак ішов у цепу, три-
маючи на повідку собаку. Вони саме наближалися до скирти недавно 
обмолоченої соломи, коли Прудкий раптом рвонувся вперед. Єфрейтор 
знав, що це може означати.

— Шукай, Прудкий, шукай!
Він попустив повідок і, біжучи слідом за собакою, на ходу вихопив 

з кобури пістолет. Від скирти пролунала черга, потім друга, третя. 
Фельчак упав. Пес кинувся на бандита, що стріляв, але, прошитий чер-
гою, поділив долю свого хазяїна. Бандитські кулі скосили ще одного 
солдата, улюбленця всього загону, завжди усміхненого жартівника 
Копця. Того самого, що тільки недавно видужав після поранення. Цеп 
заліг і відкрив вогонь. Чотири бандити, які намагалися пробитись до 
лісу, загинули. П’ятий, важко поранений Короста, виповз із соломи і 
підняв руки. З його слів було встановлено прізвиська вбитих, а також 
той факт, що це був патруль Мурата. Крім самого Мурата, загинули 
Орел, Влодек і Помідор.

Тіло єфрейтора Фельчака перевезли у Белосток, звідки він походив. 
Копця, корінного варшав’янина, поховали в Ляску. Хлопець був сиро-
тою, родина загинула під час Варшавського повстання, тож повідомля-
ти про його смерть не мали кого. Боровець стояв над могилою, ошеле-
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шено позираючи на чорну труну і жовту глину. Знав, що повинен ска-
зати прощальне слово, але боявся, що не зможе. Томецький закінчив 
промову і глянув на Боровця.

— Дорогий товаришу, ми зібралися тут... — почав Боровець, але 
голос зрадив його. Опанувавши себе, він поправився: — Дорогий наш 
товаришу по зброї! — 3 кожним словом він говорив твердіше, гучніше. 
— Востаннє прийшли ми сюди разом з тобою. Ти зостанешся тут. Зоста-
нешся, бо куля бандита урвала твоє життя. Ми підемо. Просто звідси пі-
демо в бій, щоб помститись за тебе, помститись за смерть багатьох не-
винних людей, які загинули від бандитської кулі. Присягаємось тобі, 
наш бойовий товаришу, що будемо битися так само мужньо, як ти, не 
вагаючись, віддамо вітчизні найдорожче, що маємо, — власне життя. 
Ми ніколи тебе не забудемо. Честь і шана твоїй пам’яті!

Покшива віддав команду. Трикратний салют глухою луною проко-
тився над деревами...

З похорону він повертався з Барбарою. Залишивши позаду свіжу 
могилу, йшли мовчки. Дівчина, як усі жінки на світі, переймалася три-
вогою за життя коханого.

Вони проходили тим самим парком, де кілька місяців тому освід-
чились одне одному; зупинилися на хвилину, дівчина легко торкнулася 
пальцями його чола:

— Ти втомився, Анджейку, — скоріше ствердила, ніж запитала 
вона. Хлопець узяв її руку й поцілував.

— Мушу вже йти, Басю. Передай привіт батькам. Вибачся за мене, 
що не зможу сьогодні прийти.

...На нього вже чекав підпоручник Зимняк з прокуратури.
— Що, прийшов мене арештувати? — пожартував Боровець.
Зимняк кисло всміхнувся.
— Вибач, старий, дурна історія, але шеф доручив мені ознайомити-

ся докладніше з обставинами, за яких загинули двоє твоїх солдатів. 
Нас взагалі цікавить ця сутичка. Стільки трупів. Не лише солдати, а 
й тих четверо.

— Стільки трупів! Що це — бойова операція чи гарцерський1 по-
хід? Сидять собі там по кабінетах і вигадують казна-що. Попетляли б 
по лісу, полежали б кільканадцять годин у багнюці, на холоді, під до-
щем, посвистіли б над їхніми лисинами бандитські кулі, тоді б інакше 
заговорили. Чи я хотів, щоб мої хлопці загинули? Остобісіло мені все 
це!

Боровець зірвав з себе ремінь, аж мало пряжка не відскочила, і 
пожбурив його на ліжко.

— Заспокойся, старий. Нема чого казитися. Зрозумій, адже заги-
нуло стільки людей. В одній сутичці — шестеро! Це ж люди, а не сір-
ники. Треба з’ясувати, як це вийшло.

— То за бандитів ти теж уболіваєш?
— Перед законом усі рівні.
— До біса ці закони! Для мене Прудкий дорожчий, і мені його 

більше шкода, ніж отих... Беззахисних людей вбивають без жалю, мов 
кати, а якщо куля знайде котрогось з них, то ще й давай з цього при-
воду пояснення!

— Негаразд у тебе з нервами, старий. Закуриш?
Боровець узяв цигарку, підніс прокуророві запальничку.

1 Спілка гарцерів — польська юнацька організація.
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— Нерви, кажеш? Може, й нерви. Зрештою, провадь своє слідство. 
Мабуть, і справді ніякий з мене командир! Півроку не минуло, а я втра-
тив уже трьох солдатів. Таких гарних трьох хлопців.

— Я слідство не проваджу. Сказав тобі ясно: мені доручено озна-
йомитись з усіма обставинами. Можеш показати мені рапорти, що сто-
суються цієї справи? І ще я хотів би поговорити з кількома солдатами, 
які брали участь в операції. З тим Коростою теж, от тільки лікарі поки 
що не дозволяють.

— То ти й з бандитом збираєшся говорити?
— Треба вислухати обидві сторони.
Не дуже переконаний, Боровець все-таки дістав із сейфа копії ра-

портів і покликав сержанта Покшиву.
...Хоч штаб батальйону оголосив бойову готовність, ніч минула спо-

кійно. Виспавшись, відпочивши, Боровець зовсім інакше дивився на світ 
— розум узяв гору над емоціями. Він уже не мав претензій до проку-
ратури за те, що вона цікавилася перебігом сутички. «Люди не сірни-
ки, а закон однаковий для всіх». У порядному суспільстві так і мусить 
бути. Адже сам він не раз пояснював це своїм солдатам, а вчора по-
чав верзти казна-що. Треба буде вибачитись перед Зимняком. Що у 
нас сьогодні за планом? Прийняття поповнення з бригади і звільнення 
в резерв кількох солдатів, у тому числі командира відділення, кап-
рала Канюка. Боровець знову трохи засумував. Пригадав, що разом з 
Канюком зараз мали б демобілізовуватись і Фельчак, і Копець... З Ка-
нюком шкода розставатися: добрий, спокійний, хоробрий солдат. Це 
звільнення припало ще й на такий невдалий час. Як покажуть себе в 
бою оті молоді, з поповнення? Треба попросити хлопців, щоб вони зао-
пікувалися новоприбулими, ніяких там кпинів, жартів, хихоньок. Канюк 
заслужив на відзнаку. Вчора запитував про це штаб. Відповіли, що 
звернулися із клопотанням про «Хрест хоробрих», але поки що нічого 
напевне сказати не можуть. Ніколи не подбають заздалегідь.

Увійшов Покшива й доповів, що солдати зібрані в залі.
— Молоді теж?
— Звичайно.
— Ну і як?
— Зовсім ще зелені.
— Не забувай: за кілька годин маємо зробити з них справжніх 

солдатів. Адже ти знаєш, що операція може от-от розпочатися.
— Знаю. Ну що ж, коли у них над вухом засвистять кулі, вони 

самі розберуться, що до чого.
— Кого поставимо на місце Канюка?
— Я гадаю, Фредецького. Він розсудливий, його люблять. А тих 

молодих я б розподілив по всіх загонах.
— Роби, як кажеш, тільки дивись там, щоб хлопці їх не кривдили. 

Як вони, отямилися вже трохи після похорону?
— Дуже любили всі Копця, ну як нікого... Фельчака теж, та й до 

Прудкого звикли. Помститися прагнуть, треба буде з ними побалакати.
— Так, маєш рацію. Я сам мало не... А, що тут говорити. В кожно-

му разі, ми повинні їм пояснити, що помста — це сліпота, це хибний 
шлях. Інша річ — відданість справі, свідомість свого обов’язку. Ну, то 
що, ходімо?

— Почекай, я піду перший, щоб скласти тобі рапорт.
— Навіщо оці церемонії?
— То не церемонії, а військовий статут, громадянине підпоручник.
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Покшива вийшов з кабінету. Хоч вони давно вже між собою пере-
йшли на «ти», проте там, де йшлося про статут і службу, сержант за-
лишався педантом. Так і зараз. Тільки-но Боровець став у дверях, як 
Покшива скомандував «струнко» і енергійно відрапортував. Боровець 
привітався, дав команду «вільно» й сів.

Говорили по черзі: Боровець, Канюк, а з молодих рядовий, що сам 
попросив слова і прізвища якого Боровець ще не встиг запам’ятати. 
Вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих товаришів. Настав 
урочистий момент: солдати, що звільнялися, передавали свою зброю 
молодому поповненню. Гвинтівка Копця самотньо лежала на столі. Пі-
дійшов один з новобранців — високий, худорлявий юнак. Сержант 
Покшива взяв гвинтівку обіруч за ствол і приклад, підніс її вгору, ніби 
показуючи всім, і поклав у простягнуті руки солдата.

— Ти, сину, дістаєш зброю героя. Копець був добрим солдатом.
У хлопця, що приймав зброю, від хвилювання тремтіли губи, він 

хотів щось сказати, глянув запитливо на підпоручника. Боровець кивнув 
головою.

— Я і всі мої товариші, отримавши зброю тих солдатів, що йдуть 
у резерв, і тих, що загинули, — присягаємось, що виправдаємо довіру. 
Присягаємось, що помстимося за наших товаришів, що не знатимемо 
спочинку доти, доки хоч один бандит вештатиметься в лісі!

Боровець потиснув хлопцеві руку. Потім він по черзі прощався з 
усіма, хто звільнявся в резерв. Після закінчення зборів покликав Каню-
ка — хотів з ним трохи побалакати.

— То як, Антосю, на весілля не забудете запросити?
— Я слова дотримаю, громадянине підпоручник. Звісно ж, запрошу.
— А якщо говорити серйозно, то що маєте намір робити? Будете 

господарювати вдома?
— Мабуть, так, громадянине підпоручник. Я люблю село, землю, 

а роботи на селі не бракує.
— Це точно, що не бракує. Порядних людей...
У цю мить глухо затеркотів польовий телефон. Боровець узяв труб-

ку. Поки тривала розмова, обличчя в нього пополотніло, він навіть роз-
стебнув комірець гімнастерки. Капрал Канюк збагнув: трапилося щось 
важливе, але з уривчастих реплік офіцера не міг розібрати, що саме.

— Так точно. Так точно. Звільнив. Власне, щойно передали зброю... 
Проте, громадянине майор, найпізніше за годину можемо вирушити. 
Слухаюсь, громадянине майор. Я доповім.

Боровець поклав трубку, підхопився з стільця, прочинив двері в 
коридор й гукнув чергового.

— Оголосити загальну бойову готовність. Старшого сержанта Пок- 
шиву до мене.

Канюк, хоч і був уже вдягнений по-цивільному, стояв виструнчив-
шись і стежив очима за кожним жестом командира. Увійшов і відрапор-
тував Покшива. Боровець швидко промовив:

— Кілька хвилин тому телефонував командир батальйону. Цієї но-
чі в селі Заенчому банда Рейтара замордувала трьох чоловік: двох се-
лян і співробітника УБ. На місце виїхала група держбезпеки з Семяти- 
чів, але ми теж першої-ліпшої хвилини можемо одержати наказ висту-
пати. Попередь хлопців, зверни особливу увагу на молодих і тримай все 
напоготові.

— Так точно.
Втрутився Канюк:
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— А як з нами, громадянине підпоручник?
— З резервістами? Звісно як, по домівках.
— Як то по домівках? Група їде на операцію, а ми? Хіба дов-

го перевдягнутись у форму? Адже в групі стільки молодого поповнення!
Боровець підійшов до капрала і поплескав його по плечі.
— Дякую вам, Канюк, та нічого не поробиш. Ви вже резервісти, 

їдьте додому, там ви теж будете потрібні.
— Але, громадянине підпоручник...
— Нічого не поробиш, зрозумій же. Я просто не маю такого права. 

Дякую тобі, брате, ще раз дякую за службу й бажаю успіху. Вибач, 
Канюк, що нашвидку доводиться прощатись, але така ситуація, сам 
бачиш.

Вони обнялися, поцілувались. Коли Канюк був уже в дверях, знову 
задеренчав телефон. Беручи трубку, Боровець ще встиг кинути йому:

— А про весілля не забудь і передай привіт родині.
— Дякую, громадянине підпоручник!
Знову дзвонив командир батальйону. Він наказав Боровцю негайно 

зв’язатися з начальником повітового відділу держбезпеки в Ляску і дія-
ти згідно з його розпорядженнями.

— Що там у вас в Ляску діється? — запитував майор. — Знову 
когось убито! Організуйте переслідування, підтримуйте зі млою зв’я-
зок і доповідайте про хід операції.

— Так точно.
— І ще одне, підпоручнику.
— Слухаю, громадянине майор.
— Пам’ятайте, що у вас багато молодих, необстріляних солдатів. 

Зробіть все можливе, щоб не дуже наражати їх на небезпеку.
— Розумію, громадянине майор.
— Покладаюся на вас, Боровець.
Перечекавши хвилину, Боровець попросив з’єднати його з ПВДБ.
— Еляшевич слухає.
— Доповідає Боровець. Щойно дзвонив до мене майор Борек, схо-

же, знову щось у нашому районі сталося?
— Хай твої люди сідають по машинах, а я буду за кілька хвилин,, 

тоді поговоримо.
— Чекаю.
...Коли вже їхали автомашиною в напрямку до Корців, Боровець 

довідався від Еляшевича, що тим працівником, який загинув у Заєнчо- 
му, був Влодарський. Дрогичин, Барбара, сонце, чудовий краєвид з го-
родища, засідка над Бугом... Все це враз промайнуло у нього перед 
очима. Тадек мертвий.

— Звідки взявся там Влодарський?
— То його район. Увечері відвіз додому голову гмінної ради; його* 

теж вбито. Влодарський відстрілювався, поклав одного бандита, та їх 
багато було на одного.

Помовчали. Боровець спитав:
— А тут що сталося?
— Пам’ятаєш, в Корцях був солтис Кевлакіс, у андерсівській фор-

мі ходив?
— Пам’ятаю. Здається, він навіть якийсь час сидів під арештом?
— Точно. Я його випустив за браком доказів вини. Ну, то його теж 

убили.
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— Банда?
— Мабуть... Так принаймні виходить з того, що мені вдалося дові-

датись від його дружини. Оце був у неї в лікарні.
— А її що, поранено?
— Ні. Дитину народила тієї ночі, хлопчика. Одне повторює: при-

йшли, мовляв, до чоловіка вночі, погрожували йому, хотіли завербува-
ти до банди. Коли пішли, вона знепритомніла. Потім почалися перейми, 
тоді Кейстут, тобто цей Кевлакіс, пішов по когось у село і вже не по-
вернувся.

— Знову Рейтар?
— Тільки він! Кевлакіса міг вбити тільки Рейтар. Я не знаю, чи 

тобі відомо, що Кевлакіс, Мінський і я товаришували ще школярами?
— Ви колись згадували.
— Отаке воно, це життя, голубе мій.
Колись цією ж дорогою Боровець вирушав до Корців на свою пер-

шу операцію. Тоді колосились жита, стояв червень. Тепер — пізня 
осінь, холод, сльота, похмуре небо.

— Собака у вас добрий? — спитав Еляшевич.
— Молодий, як і його провідник. Адже попередній загинув під Ви- 

розембами.
...Труп Кевлакіса лежав під сосною, прикритий простирадлом, кінці 

якого, щоб їх не відгортав вітер, хтось притиснув каменями. Земля нав-
коло була затоптана, тож надій на те, що собака візьме слід, майже 
не було. Провідник, рядовий Петрик, мало не благав свого підопічного:

— Шукай, Тарсе, шукай.
Пес крутився сюди-туди, нюхав, пирхав. Увесь час нишпорив за 

чагарником, де в траві було вим’яте ніби лігвище. Очевидно, саме тут 
підстерегли Кевлакіса. Та ось собака метнувся вперед, носом у землю, 
й побіг до болотяної, густо зарослої долини Нурця. Доповівши про си-
туацію в штаб батальйону, Боровець віддав наказ, щоб два інші відді-
лення спішились і цепом рушили за провідником. Еляшевич з Боров- 
цем також пішли з цепом. Через кілька кілометрів почалися переліски, 
очерети, багна. Собака впевнено тримав слід, біг не зупиняючись, не 
даючи солдатам звести дух. Гордий за свого помічника, спітнілий, збуд-
жений Петрик заохочував пса:

— Гарний собака, гарний Тарсе, веди, веди.
Засапані солдати дихали шумно, мов ковальські міхи. Найгірше 

було тим, хто ніс кулемети й важкі диски. Еляшевич, розігрітий бігом, 
навіть скинув свій сірий плащ. От і берег Нурця. Собака тягне через 
хисткий місток на другий берег річки і далі до боліт, туди, деМень впа-
дав в Нурець. Пішли мочари, порослі чагарниками, ситником, осокою. 
Ноги грузли в багнюці, раз у раз треба було перестрибувати з купини 
на купину. Солдати, ледве тримаючись на ногах, продиралися вперед. 
Навіть пес, що досі не виявляв ознак утоми, тепер висолопив язика й 
важко дихав. Боровець вислав наперед дозорців і наказав іти слід у 
слід, бо досить було зробити один хибний крок, щоб загрузнути в дра-
говині. Тепер посувалися вперед значно повільніше, заглиблюючись все 
далі в болотяні хащі. Оскільки стежка, якою вони йшли, була єдина, 
Боровець відіслав два загони назад, наказавши їм оточити болото. Низь-
ко стелилися хмари. Дощу поки що не було, але все вказувало на те, 
що він може сипонути в будь-який момент. Навколо потемніло, хоч бу-
ло тільки пополудні. Аж раптом серед мочарів побачили невеликий, 
вкритий густим чагарником острівець. Собака збуджено смикав за по-
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відок. Боровець жестом звелів відвести його назад, а солдатам дав знак 
залягти. До нього підповз Еляшевич.

— Схоже, вони ховаються саме там.
— Собака йшов упевнено.
— Чому ж не стріляють? Коли вони ще на цьому острівці, то мо-

жуть постріляти нас, як качок. А може, вже вислизнули якоюсь іншою 
дорогою?

— Шефе, я вважаю, що тут слід залишити кулеметників — у разі 
потреби вони підтримають нас вогнем, а я візьму з собою кількох сол-
датів, проповземо ті кілька десятків метрів і все розвідаємо. Навіщо 
всім ризикувати? Пропоную, щоб ви лишилися з кулеметниками.

— План добрий, але я, мій голубе, піду з тобою.
— Ваша воля. То що, так і зробимо?
— Починай.
Боровець передав по лінії наказ, зібрав солдатів, які мали його 

супроводити, і швидко поповз уперед. Повитий сірою млою, острівець 
мовчав. Ляскаючи крилами, низько пролетів якийсь великий птах, крик-
нув — і знову зловісна тиша. Боровець першим дістався твердого грун-
ту. Трохи підвівшись, роззирнувся, встав з колін і пригинцем подався 
до найближчого корча. За ним око в око зіткнувся з бандитом, котрий 
дрімав, прихилившись до стовбура верби. Враз стрепенувшись, той схо-
пився за «шмайсер». Та Боровець був спритніший. Коротка черга з ав-
томата відкинула бандита назад, зброя випала з його рук. Солдати з 
Еляшевичем вибралися на острівець і короткими перебіжками просува-
лися вперед. Довга черга з кулемета, а потім вибух гранати притисну-
ли їх до землі. Стріляли з-під вивернутої з корінням могутньої сосни, 
а також з другого боку, з-за невисокого, порослого ялівцем пагорка. 
Солдати, не чекаючи наказу, відповіли кулеметним вогнем, зарості ялів-
цю закидали гранатами, після чого звідти вже не стріляли. Еляшевич 
поповз вперед. Там у калюжі крові лежав бандит: не стріляв, бо був 
важко поранений. Найдовше відстрілювався той, з-під сосни, але, за-
киданий гранатами, капітулював і він. Це був Зигмунд, командир пат-
руля. Пораненим виявився Моряк, а в сутичці з Боровцем загинув Пан-
тера.

Солдати ретельно обшукали острівець, бункери, обстежили кожен 
клапоть землі, кожен кущик. Знайшли склад амуніції і зброї, багато 
речей, награбованих у кооперативах і в приватних осіб, у тому числі 
кілька сотень тисяч злотих. І все. Тим часом тут мусив бути Рейтар! 
Про це свідчив хоча б його записник, знайдений в одному з бункерів. 
Еляшевич з Боровцем заходилися розпитувати Зигмунда. Спочатку він 
нічого не хотів говорити, та коли йому показали Рейтарів записник, а 
надто, коли Еляшевич закинув йому вбивство Кевлакіса, той загово-
рив. Розповів з усіма деталями і про операцію в Заєнчому, і як було 
вбито Кевлакіса. Куди подівся Рейтар? Зранку ще був тут. Добряче 
хильнув, потім довго спав. Прокинувся десь о восьмій, нашвидку зіб-
рався і разом із Здісеком переправився на той берег Нурця. Куди по-
дався? Рейтар не мав звички ділитися своїми планами, а запитувати 
його ніхто не насмілювався. Очевидно, пішов до якогось патруля, а до 
якого саме — важко сказати. Зв’язок з ним? Тільки пасивний, через 
«поштові скриньки», він їх знає. А запасна? Взагалі-то була, може її 
показати. Допитуваний окремо Моряк слово в слово повторив те, що го-
ворив Зигмунд. Змовитись вони не встигли, тож, мабуть, не брехали. 
Як сталося, що дали себе заскочити? Пантера задрімав на варті, а во-
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ни спокійно спали, мали намір увечері звідти піти. З яким завданням? 
Відомо з яким. Зигмунд опустив голову, глухо запитав:

— Розстріляєте мене, панове?
— Це вирішуватиме суд.
Бандит з полегкістю зітхнув: добре, що хоч не зараз, йому зв’язали 

руки. Пораненого Моряка поклали на плащ-палатку. Боровець дав на-
каз залишити острів.

Після виходу з мочарів група підпоручника Боровця, згідно з роз-
порядженням штабу батальйону, залишилась на місці, щоб прочесати 
територію від залізничної лінії Варшава — Белосток до річки Тлочевки, 
в трикутнику Шепетово — Пекути — Вишонки Косцєльне. Оскільки вже 
запала ніч, Боровець влаштував привал у Клюкові. Селище лежало 
на перехресті доріг, от він і обрав його, щоб збити з пантелику агентів 
банди щодо напрямку, в якому мав вирушати підрозділ. Вранці, коли 
Боровець доповів командирові батальйону про початок операції, той 
сказав, що група відділення держбезпеки з Семятичів мала сутичку з 
бандою, яка із Заєнчого відступила в бік Мельника. Трьох бандитів, 
а саме: Голого, Ката і Тигра вбито, а двом — Литвину й Рокиті — вда-
лося втекти.

— Знайомі вам ці псевдоніми? — спитав командир батальйону.
— Так точно, громадянине майор, то все люди Рейтара, з патруля 

Литвина. Деталі може повідомити начальник Ляського ПВДБ Еляше- 
вич, бо двоє бандитів, захоплені нами учора, розшифрували банду.

— Там, у вашому районі, діятимуть ще дві групи: підпоручника 
Петшицького з боку Лап і хорунжого Чарноти з боку Високого. Вста-
новіть з ними постійний зв’язок і взаємно погодьте дії.

Боровцю полегшало на душі. Обох офіцерів він знав особисто, а з 
Юреком Петшицьким кінчав офіцерську школу, тож не забарився ви-
конати наказ майора. Командири уточнили райони дій, способи зв’язку й 
сигналізації; переказали один одному яку мали інформацію і, взявши 
в кліщі визначену місцевість, віддали наказ розпочинати операцію. 
Оскільки тут міг перебувати й сам Рейтар, прочісування вели з подвоє-
ною пильністю. Солдати не оминали жодної скирти, жодної підозрілої 
споруди. На третій день удосвіта Боровця викликав по радіо підпоруч- 
ник Петшицький.

— Анджею, чуєш, здається, щось є! Зголосився щойно один селя-
нин і розповів, що вчора вночі до його сусіда прийшли бандити, які, 
схоже, сидять там і досі. Село зветься Зохи Нове. То я подамся в бік 
Тлочевки, а ти там пильнуй із свого боку.

— Гаразд, буде зроблено! Але якщо виявиться, що я даремно за-
гнав хлопців у болото, це тобі дорого коштуватиме.

— Добре, якось поквитаємось. То як, вирушаємо?
— Вирушаємо! Успіху, Юреку!
— Дякую. Тобі теж.
...Вже почало розвиднюватись, коли цеп солдатів Боровця заліг у 

верболозі понад берегом Тлочевки, навпроти села Зохи, до якого з хви-
лини на хвилину мала увійти рота підпоручника Петшицького. Легкий 
серпанок над річкою швидко танув. Заходило на безхмарний день. В 
осінньому прозорому повітрі далеко чути було найменший звук. Над 
Зохами з кількох димарів заструмував перший дим, де-не-де порипува-
ли двері хлівів, кукурікали запізнілі півні. Боровець лежав у мокрій 
траві і, хоча й загорнувся в плащ, клацав зубами. Солдати, змучені, 
з почервонілими від тривалого недосипання очима, лежали поруч, див-
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лячись у бік села, звідки в будь-який момент могла прийти небезпека. 
Останніми днями Боровепь особливо уважно приглядався до молодих 
солдатів, які тільки прибули до його загону й одразу мусили взяти 
участь в операції. Він нічого не міг їм закинути: дисципліновані, кміт-
ливі, витривалі й хоробрі... Нараз почулися постріли. Стріляли по той 
бік річки, поблизу якоїсь самотньої будівлі, що стояла під лісом, нав-
проти лівого флангу цепу. Боровець узяв бінокль, але небагато зміг 
побачити, бо застували зарості чагарника. Стрілянина ніби наближа-
лася, а потім почала вщухати. Боровець уже хотів зв’язатись по радіо 
з Петшицьким, коли раптом з верболозу на протилежному березі Тло- 
чевки вискочили двоє озброєних людей і, піднявши вгору автомати, по-
лізли у воду. Боровець показав, щоб по них не стріляли, оскільки вирі-
шив, що ці двоє зараз вийдуть на його берег. Тим часом бандити й не 
думали переправлятись. Тут же, перед очима в солдатів, що лежали на 
березі, вони брели по пояс у холодній воді за течією, очевидно, сподіва-
ючись у такий випробуваний спосіб збити з сліду можливу погоню, а 
надто собаку. Боровець подав знак ГІокшиві, в бік якого посувались 
бандити, щоб їх затримав. Сержант крикнув:

— Стій! Військо польське! Кинути зброю і вилізати на берег.
Заскочені зненацька бандити підкорилися команді. Вигляд вони

мали жалюгідний: забрьохані, мокрі, стояли й тремтіли від холоду й 
страху. Поки надійшли солдати Петшицького, Боровець встановив, що 
перед ним Дубок і Проводир — обоє з патруля Рисі. Загін Петшицького 
наштовхнувся на них, коли патруль ховався в стодолі. Вони не знали, 
що сталося з рештою, тобто з Риссю, Марком, Акулою й Матросом.

На другому боці Тлочевки з’явився цеп солдатів, а серед них під- 
поручник Петшицький. Боровець гукнув до нього:

— Що там у вас?
— На війні, як на війні: одного хлопця в мене поранено. А тих чет-

веро лягло. Не хотіли здаватися: стріляли до останнього. В тебе тихо 
було, отже, я гадав, що решта втекла, але й вони, бачу, спіймалися.

— А ти знаєш, на кого натрапив? То був Рись і його патруль.
— Непогано! Це вони того міліціонера на горищі застрелили?
— Вони.
Бандити, що дослуховувались до голосної розмови офіцерів, зане-

покоїлись. Один з них не витримав:
— Пане підпоручник, як бог свят, то не ми, то все Рись і Акула. 

Вони нас присилували. Грушинського з Годишева теж Рись застрелив. 
Ми не винні, пане підпоручнику, ми під примусом.

— Добре, добре! Перед судом будете виправдовуватись.
...Еляшевич, що тиждень тому повернувся до Ляска із Зигмундом

і Моряком, теж не марнував часу. Насамперед він наказав негайно 
розшукати й тримати під наглядом «поштові скриньки» банди. Зигмунд 
і Моряк вказали три таких місця: під великим кущем біля костьолу 
в Побікрах, у Годишеві коло вітряка і в Боцьках — серед руїн старого 
городища. З їх пояснень виходило, що кожен патруль мав власні 
«скриньки» і міг скористатися з них для зв’язку з Рейтаром. Проте на-
віть командир патруля не знав, хто і коли спорожняє схованки. Бо 
Рейтар старанно оберігав їх таємницю й категорично заборонив коман-
дирам патрулів розкривати її один одному. Зв’язок між патрулями міг 
здійснюватись тільки через Рейтара або цілком випадково. Тим часом 
патрулі повинні були щотижня перевіряти свої «скриньки», щоб вчасно 
отримувати від Рейтара накази.
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Всі знайдені схованки виявилися порожні.
Було малоймовірно, щоб Рейтар не дізнався про ліквідацію Зиг- 

мундового патруля. А отже, навряд чи можна було сподіватися, що він 
надішле до «скриньок» зв’язкового, тим більше, що він розстався з 
Зигмундом хіба за кілька годин перед облавою. Через тиждень Еляше- 
вич припинив спостереження, дійшовши висновку, що Рейтар від цих 
«скриньок» відмовився.

Друга важлива справа, якій Еляшевич приділяв велику увагу,— 
це пильнування зв’язку з Жачковським. І досі невідомо було, що з ним 
сталося. Отже, при першій-ліпшій нагоді Еляшевич подався разом з 
водієм перевірити «скриньки», про які було домовлено з Жачковським. 
Оскільки за останніми повідомленнями «дезертира» бачили в околицях 
Рудзького лісу, Еляшевич обрав район Рудки і хуторів Радзішево — 
Крулє. В Рудиі, у дуплі старої спаленої верби не було нічого. Схованка 
в Радзішеві містилася біля самого лісу, під примітним залізним хрес-
том. Проїхавши машиною вперед кількасот метрів, Еляшевич наказав 
зупинити, вийшов із машини і лісом дістався до хреста. В умовленому 
місці намацав у пітьмі згорнутий папірець. Уже в машині розшифру-
вав зміст записки: «Шукаю зв’язку. Викно. Малина. Легенда добра. 
Знаю, що діється. Тримайтеся від Викна якнайдалі». «...Викно. Небага-
то, а все ж... Щастя, що легенда добра. Тримайся, хлопче». Еляшевич 
мимоволі здригнувся, коли визирнув з машини у холодну, дощову тем-
ряву і уявив собі ситуації, в яких перебуває самотній Жачковський, 
Повернувшись до Ляска, Еляшевич, як тільки увійшов до кабінету, не-
гайно зв’язався з начальником воєводського комітету держбезпеки і 
прочитав йому записку.

— Ну що ж, чекатимемо терпляче далі. А що нового витягли з 
отих, недавно затриманих?

— Назвали кілька нових хазяїв «малин». Але я так гадаю, товари-
шу полковник: поки що їх не чіпатимемо, тільки встановимо спостере-
ження — може, спіймається якась більша рибина. Адже наближається 
зима, і «малини» знову будуть їм потрібні. Не знаю, товаришу полков-
ник, чи вам про це вже доповіли, але Рейтар категорично заборонив ко-
ристуватися «малинами» аж до нового наказу.

— Тепер я розумію, чому останнім часом не надходили сигнали про 
те, що десь у селах ховаються в «малинах» бандити.

— Саме так. Але зима їх змусить.
— Еляшевич! Ти мені про зиму навіть не згадуй. Треба ліквідувати 

цю погань якнайшвидше, будь-що. Стільки через них крові, стільки кро-
ві! Чи зробили щось для матері Влодарського?

— Зробили все, що в наших силах, але ж син...
— Розумію. Повернімося до тих хазяїв «малин». Думка добра. 

Схвалюю. А чи зможете ви забезпечити все власними силами?
— Важко буде, але спробуємо.
...У п’ятницю в Ляску був базарний день. На ярмарок потяглися 

люди з усієї околиці. Якщо Бранський базар відомий був своєю кін-
ською торговицею, то в Ляску за традицією торгували худобою й реміс-
ничими виробами, особливо ж виробами шевців і гончарів. Вся околиця 
купувала в Ляску черевики, глиняні горшики-двояки, в яких зручно бу-
ло носити обід у поле, макітри й колотівки для масла, глечики для мо-
лока.

Цього дня вранці до відділу безпеки прийшов якийсь селянин — 
він неодмінно хотів побачитись з Еляшевичем. Той наказав пропустити
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його. Увійшов кремезний чолов'яга років сорока; в куртці з хутряним 
коміром, у галіфе й чоботях. Він зупинився на порозі, скинув кашкет 
і м’яв його в руках, переступаючи з ноги на ногу. Еляшевич, не підво1 
дячись з-за столу, бо саме закінчував щось пйсати, вказав селянинові 
рукою на стілець:

— Одну хвилину, я мушу докінчити.
— Нічого, я почекаю, — відповів той. А сам підійшов до столу, 

поклав на нього «віс» і тільки тоді сів. Еляшевич зблід. Однак опану-
вав себе і, ніби з цікавості, взяв пістолет. Зброя була в належному 
стані, видно, про неї дбали.

— Більше у вас нема таких? — нарешті здобувся Еляшевич на 
жарт.

— Ні, пане товариш.
— Ну, то шо ви мені хотіли сказати?
— Бартош моя кличка, значить. Від Рейтара я, а сюди прийшов, 

бо здатися вам хочу, у полон, так би мовити.
Еляшевич з подиву засовався на стільці.
— Від Рейтара? А з якого патруля?
— Останнім часом ходив з Сичем, але кілька днів тому мені нака-

зали перейти до Похмурого, то я у нього ходив.
— Де зараз ці патрулі?
— Похмурий, той у різних районах, але переважно тримається 

Рудзького лісу, а Сич, значить, так він і в Соколовському повіті, і в 
Острові ходить. А так, напевно, так я не знаю.

— То ви що, утекли? Коли, як?
— Тікати не тікав, бо від нас ніхто втекти не може, одразу б уби-

ли чи повісили, як отого Крука. Та скоро я в місті опинився, то й 
прийшов, бо саме нагода трапилась.

З вимови вгадувалося, що селянин цей з-під Вільна, бо говорив він 
спроквола, флегматично.

— Яка нагода, що привело вас до Ляска? На базар приїхали?
— Ну, ніби на базар, але фактично приїхали, щоб вас, пане това-

риш, правду сказати, застрелити. От. Наказ такИй я дістав. Адже ви 
Еляшевичем зветесь?

— А звідки ви мене знаєте?
— Я вас не знаю, хоч пізнав би вас з того, що мені говорили, але 

вони мають вашу фотографію.
— Хто це вони?
— Ну, значить, капрал Зубрид і Яструб.
— А де вони?
— На базарі, мабуть, або по місту ходять.
З повідомлений Бартоша виходило, що згадана трійка, очолювана 

Зубридом, отримала від Похмурого наказ податися до Ляска, щоб, ко-
ристуючись базарним днем, потинятися серед люду й розпитати, де міс-
титься відділ держбезпеки, де мешкає Еляшевич, а ввечері влаштувати 
на нього засідку і вбити. Усі троє були нетутешні, і вибір зупинився на 
них саме тому — щоб випадком ніхто не впізнав. Ознайомити їх з міс-
том було доручено членові місцевої підпільної мережі, шевцю, з яким 
вони домовились зустрітися на базарі, а після замаху він же мав допо-
могти їм переховатися. Документи в них були надійні. Вони дісталися 
без пригод до міста, знайшли шевця, той показав їм, де працює Еляше-
вич і де мешкає його мати. Повернулися на базар, бо там більша тов-
котнеча, отже, безпечніше, а тоді Зубрид велів, щоб Бартош ще раз
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пройшовся біля відділу держбезпеки і запам’ятав усі можливі підходи 
з будинку до квартири Еляшевича. Яструб повинен був покрутитися біля 
помешкання з тією ж метою. Зустрітися вони мали на базарному май-
дані, коло вагів, де зважували худобу на продаж і де було найбільш 
людно.

— Ну, я пішов і подумав собі: еге, Бартоше, або тепер, або вже ні-
коли. Сам я, значить, нетутешній. Родина виїхала на захід, під Вроц-
лав. Ану, думаю, спробую, може, вийду живий з цієї халепи, от я й 
прийшов, значить, щоб здатися добровільно.

Чолов’яга цей побоювався за свою долю, то було видно, але хитрі 
вогники в його очах, коли він позирав на Еляшевича, свідчили, що він 
добре розуміє, яку вигідну для себе комбінацію вимудрував. Еляшевич 
тим часом міркував над тим, в який спосіб краще схопити бандитів, ко-
ли цей Бартош каже правду, а не затягує його в якусь пастку. Вирішу-
вати треба було негайно. Справа ускладнювалася ще й тим, що в усьому 
відділі, крім Еляшевича і двох чи трьох працівників, були тільки бійці 
відділення охорони. Відпустити Бартоша, наказавши, щоб увечері при-
провадив бандитів туди, де на них чекатиме засідка? Це було б най-
краще, та чи можна йому вірити? А що, коли ті зорієнтуються: може, по-
мітили, що заходив сюди, або він сам чомусь передумає, зрештою, важ-
ко передбачити, як усе може обернутися. Ні, так ризикувати не можна. 
Отже, треба їх схопити зараз же, негайно. На обличчі в бандита відби-
вся неудаваний жах, коли Еляшевич зажадав, щоб він показав свбїх 
дружків. Врешті домовилися, що Бартош підійде до бандитів, які чека-
ють в умовленому місці, і заведе якусь розмову. На знак того, що це 
саме вони, Бартош має дістати з кишені хусточку й висякатись. Якщо 
дружків там не буде, він має ждати, доки прийдуть.

Залишивши Бартоша в приймальні, Еляшевич покликав двох пра-
цівників, коротко пояснив, у чому суть справи, і погодив з ними, що ко-
жен повинен робити. Обоє підуть потай назирці за Бартошем. Втру-
тяться тільки тоді, коли побачать поблизу водія Олієвича — це буде 
сигналом, а водночас означатиме, що Еляшевич теж неподалік і в разі 
потреби їх підстрахує. Газик з кількома працівниками відділу чекатиме 
поблизу, і, якщо почнеться стрілянина, вони теж візьмуть участь в опе-
рації.

...Бартоша сховали в машині й висадили на одній з вуличок міста. 
Еляшевич, пояснивши всім, хто де має стояти і що мусить робити, вско-
чив, у машину і наказав Олієвичу кружним шляхом під’їхати* до базару. 
Там він вийшов і відразу загубився в ярмарковому натовпі. Кинувши 
погляд у бік вагів, Еляшевич переконався, що Бартош не брехав. Той 
стояв і розмовляв з двома чоловіками, вдягненими, як і він. Кілька разів, 
як було домовлено, Бартош гучно висякався. З розповіді Бартоша Еля-
шевич пам’ятав, що Зубрид — це кремезний невисокий блондин, а 
Яструб — чорнявий, трохи вищий. Довкола вагів — юрма тих, що про-
дають, купують і просто цікавих. Еляшевич подав умовний знак Оліє-
вичу, й той проштовхався вперед, щоб його побачили працівники відді-
лу. Еляшевич подався ближче до вагів, готовий будь-якої хвилини при-
йти на допомогу. Його люди впритул підійшли до бандитів. Еляшевич 
помітив, як ті підняли вгору руки. До них наблизився Олієвич, щоб за-
брати зброю, коли Зубрид зненацька ударив одного з оперативників 
головою в живіт, звалив його з ніг і пірнув у натовп. Пролунав постріл. 
Як з’ясувалося пізніше, випадковий: збитий з ніг оперативник, падаю-
чи, натиснув на спусковий гачок. Яструб теж намірився був тікати, але
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Олієвич уже тримав його жертвою хваткою. Тільки Бартош стояв спо-
кійно, піднявши руки вгору. Еляшевич, який все це бачив, кинувся слі-
дом за Зубридом, що петляв у юрбі. На базарі почалася паніка, люди 
кинулися врозтіч, перекидаючи ятки. Це полегшувало Зубридові втечу, 
тим більше, що Еляшевич не міг стріляти. Утікач вирвався з базарного 
майдану і, не озираючись, біг до річки й старого млина. Між ним і 
Еляшевичем, що наздоганяв його, лишалося кілька десятків метрів.

— Стій!
Бандит обернувся й вистрілив. Куля дзенькнула об бруківку. Ви-

стрілив і Еляшевич, але, мабуть, схибив, бо той зник за млином. Еля-
шевич сховався за деревом. Ту ж мить з-за рогу один за одним пролуна-
ли два постріли. Еляшевич бачив тільки плече й голову бандита. Ста-
ранно прицілившись, він вистрілив. Той знову зник. Еляшевич підскочив 
до рогу, вистрілив, не дивлячись, потім висунув голову. Зубрид біг по 
дерев’яному підвищенню, на яке вивантажують мішки із збіжжям.

— Стій!
Той знову вистрілив з півоберта. Влучив. Еляшевич. відчув, ніби 

його штовхнуло щось у ліве плече. Опустився на одне коліно й вистрі-
лив. Зубрид зупинився, наче хтось його притримав, а потім враз скотив-
ся з підвищення і зник з очей. Еляшевич бігцем подався туди, та ніде 
нічого не побачив. Очевидно, бандит сховався під сходами. Наспів Олі-
євич з двома оперативниками. Еляшевич наказав їм сховатися за мур. 
Зубрид сидів під сходами, як миша в пастці. Еляшевич загукав:

— Вилазь, Зубрид. Тебе обложено, не проскочиш!
Постріл з-під сходів, а потім люте:
— Не діждешся!
— Вилазь, бо загинеш.
— Перш ніж загину, ще тебе кулями нафарширую.
Знову постріл. У відповідь — довга автоматна черга з-за каміння. 

Еляшевич наказав припинити вогонь.
— Зубрид, тобі кажу — вилазь!
Куля вдарила в мур, посипалася штукатурка. Ще постріл, і тиша.
— Зубрид, у тебе нема шансів. Даю тобі три хвилини. Чуєш?
Тиша. На майдані перед млином — порожньо. Еляшевич, мружа-

чись, вдивляється в бік сходів, звідки, прокладаючи собі шлях серед по-
пелястої куряви, цідиться тонкий, червоно-чорний струмок. Олієвич під-
повз до сходів.

— Шефе, він неживий. Застрелився.
Підійшли. Під сходами, навзнак лежав Зубрид. У скроні чорніла 

рана, пістолет вислизнув з розчепірених пальців.
— А що з вами, шефе?
Тільки тепер помітили, що Еляшевич поранений.
— Болить страшенно, але кістка, мабуть, ціла. Під’їдь, Олієвич, 

швидко, бо кров з мене цебенить, як з бика. А що з отими двома?
— Все гаразд, узяли їх до відділу.
— А шевця?
— Того пройди нема. Втік.
...В результаті цих несподіваних подій підпоручник Боровець та йо-

го солдати, тільки-но приїхавши з однієї операції, мусили вирушити на 
наступну, щоб разом з іншими групами держбезпеки прочісувати райо-
ни, де могли ховатися люди Сича й Похмурого. Бартош і Яструб, ба-
жаючи запобігти хоч трохи прихильності тих, хто їх допитував, детально 
розповідали все, що знали. З їх повідомлень, а також з проглинутих
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старих публікацій про розшук стало зрозумілим, чому Зубрид покінчив 
з собою. Жив він десь під Белостоком і там під час окупації співробіт-
ничав з гестапо. Після війни його розшукували судові органи. Натрапи-
ли на його слід у Лапах, де він переховувався. Коли його намагалися 
затримати, він застрелив двох міліціонерів і втік у ліс. Якийсь час блу-
кав сам один, а потім його пригрів Рейтар. Зубрид здебільшого перебу-
вав у патрулі Похмурого, брав активну участь у кривавих справах цього 
найжорстокішого з усіх Рейтарових поплічників.

14

Похмурий тим часом крутився в районі великого лісового масиву, 
що розкинувся від Стрикува аж до Малинової, де і приєднався до нього 
Рейтар. Але перш ніж це відбулося, з Рейтаром трапилася страшна при-
года, через яку він мало не наклав головою.

...Дізнавшись, що Кевлакіса знищено, Рейтар до нестями напився. 
Можливо, крім усього іншого, йому було жаль шкільного товариша, а 
може, мучили докори сумління. Але головною причиною, безперечно, 
було те, що він не міг примиритися з думкою, що Кевлакіс, який'повер- 
нувся із Заходу, не приєднався до нього, а перекинувся до Еляшевича. 
Рейтар був переконаний, що Кевлакіс вийшов з дому саме для того, 
щоб повідомити міліцію про його відвідини.

Прокинувся Рейтар у важкому похміллі, проте одразу ж зорієнту-
вався в ситуації і вирішив негайно покинути патруль Зигмунда, ще про-
тягом дня перейти болота і вночі бути біля однієї з «поштових скри-
ньок» Похмурого. Він похвалив Зигмунда за добру службу, повідомив, 
що йде інспектувати інші патрулі, визначив йому новий район дій і, по-
обіцявши поповнення, разом із Здісеком подався через болото. Спочатку 
пішов усім відомою стежкою, але потім, коли його вже не могли бачити 
ті, що залишилися на острівці, круто повернув ліворуч, на Потоки, де 
тяглися найнеприступніші мочари. Тільки тоді він сказав Здісеку, що 
вони йдуть у район діяльності Похмурого. Драговина ставала чимдалі 
небезпечнішою, підступнішою. Рейтар і Здісек, тримаючи в руках довгі 
жердини й раз у раз намацуючи ними дно, перестрибували з купини на 
купину, від одного хирлявого куща до другого, обережно ступали по 
килимах сплетеного коріння, які вгиналися під їх вагою, вихлюпуючи 
чорну холодну воду. Обережно, потроху, вони просувалися вперед.

До полудня Рейтар і Здісек відійшли від місця, де отаборився пат-
руль Зигмунда, не більш як на два кілометри. Там вони й почули від-
гомін стрілянини упереміш з вибухами гранат, що котився по мочарах 
глухою луною. Рейтар одразу здогадався, в чім річ, і подумки благос-
ловив ту мить, коли вирішив залишити острів. Поки тривала стрілянина, 
Рейтар і Здісек сиділи, причаївшись, у густому вільшняку. В небі низько 
клубочилися хмари. Над болотами зависла сіра імла, а потім, майже враз 
стало темно; мокрий одяг холодив тіло, недавня пиятика давалася взна-
ки тупою, знесилюючою втомою. І все-таки Рейтар мав намір пройти бо-
лота і, скориставшись з темряви, ще сьогодні дістатися Стриковського 
лісу. Він зважився на це, не без підстав побоюючись, що військо обло-
жить мочари. Звелівши Здісекові йти за ним слід у слід, Рейтар рушив 
уперед. Навіть завидна було надзвичайно важко пробиратися цією міс-
циною, тим більше тепер, у цілковитій темряві. Вони робили крок чи два 
й провалювались мало не по шию. Рятували один одного, тримаючись 
за одну жердину, вибиваючись з останніх сил. Рейтар, котрий ішов на
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два кроки попереду, відчув раптом, як смикнулася жердина, вислизнула 
в нього з рук, і його потягло у трясовину.

— Рятуйте, командире, рят...
Хлюпання, булькотіння води, розпачливе борсання у багні. Пітьма, 

хоч в око стрель. Рейтар ліг і, розкинувши руки, намагався намацати 
жердину. Нарешті під руку йому потрапила купина з довгою, гострою 
травою. Він учепився в неї, скільки ставало сил.

— Здісек, Здісек!
Хоч Рейтар гукав не на повний голос, а проте він видався йому гу-

ком гарматного пострілу. Глуха болотяна луна глузливо прошепеля-
вила:

— ...сек, сек, се...ек!
Неподалік щось знову булькнуло, ніби хтось гучно й смачно цмок-

нув величезним язиком, і запала тиша. Потонув. Рейтар лежав якусь 
хвилю непорушно, всім тілом вбираючи кожний шерех, найменший 
звук. Нічний вітер пройшовся по мочарах, зашурхотів травами. Над 
Рейтаром шугонув якийсь великий птах. Волосся заворушилося в нього 
на голові: його раптом охопив якийсь сліпий жах; клацаючи
зубами, обливаючись холодним потом, то рачки, то знову поповзом, він 
гарячково продирався через болото, аби лиш бути далі від того фаталь-
ного місця. Страх не минав. Йому ввижалося, що слідом за ним повзе 
Здісек, простягає до нього руки, що зараз, от саме в цю мить, схопить 
його за ноги й потягне в трясовину. Рейтар наддав ходу, хоч від напру-
ги кров аж гупала у скронях. Перед очима спливали червоні кола. І рап-
том!.. Довкола, скільки сягало око, стрибали в химерному танку мерт-
вотно-голубі блукаючі вогні. «Боже, скільки їх! Жах, жах!.. Та чого я, 
власне, злякався, це ж звичайне фізичне явище, знаю про це, знаю. А 
може, то мені тільки ввижається? Втомився я, ось заплющу очі, від-
крию — і напевно їх вже не буде. Звичайне явище на болотах... Не 
зникли. Скачуть. Кажуть, то загублені душі. Скільки їх: Здісек, Кевла- 
кіс, той убек, Годзялки, Ледерович... Не злічиш, не злічиш! От-от схоп-
лять за ноги, от-от... Чорта пухлого, не вийде, не діждетесь, не дістанете 
мене, не стану одним з вас, ні, ні, ні!» Напруживши всю свою волю, Рей-
тар, незважаючи на те, що ранив до крові обличчя, руки, що загубив 
десь автомат, — вперто просувався вперед. Щастя й цього разу не зра-
дило його: через кількасот метрів, подоланих ціною нелюдських зусиль, 
він вибрався на твердий грунт.

...Розшукавши патруль Похмурого, Рейтар швидко увійшов в нор-
му. Не розгубився він і почувши про те, що останніми днями окремі пат-
рулі, зокрема Зигмунда, Рисі й Литвина, були ліквідовані або розгром-
лені в сутичках з солдатами оперативних груп воєводського комітету 
державної безпеки. Адже в нього залишалося ще шість інших, у тому 
числі й сильні патрулі, наприклад, Похмурого, Кракуса, Леопарда чи, 
скажімо, Світанка. Щоб уникнути дальших поразок, а також беручи до 
уваги, шо взяті оперативниками люди можуть виказати якісь дані про 
банду, Рейтар одразу ж наказав змінити «поштові скриньки» і райони 
дій. Хоч-не-хоч, а Похмурому теж довелося залишити насиджені місця 
й перебазуватись аж у район Дубна, Андріянків і Собятина.

Рейтар не був задоволений дотеперішньою діяльністю Похмурого 
та його патруля. Між іншим, Похмурий не виконав Рейтарового наказу 
про напад на пост міліції в Цєшанці. Він пояснив це браком людей і 
підвищенням активності опергрупи. Та це не завадило Похмурому гра-
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бувати наліво й направо, причому п’ятдесят процентів зиску він давно 
вже не віддавав Рейтарові, хоч і мав це робити згідно з наказом. Розпи-
ячився Похмурий, розгулявся. Поблизу Викна знайшов собі затишну 
«малину» в самотніх сестер, одна з яких — молодша — стала його ко-
ханкою. Не відставали від нього й дружки: пили, гвалтували, грабували. 
Патруль Похмурого,, а точніше сам Похмурий, замордував, чотирьох чо-
ловік, серед них двох перехожих, яких здибав на луці неподалік від 
Буєнки. Спочатку Похмурий на очах у чоловіка згвалтував і задушив 
жінку, а потім на найближчому дереві повісив і його самого. Так само 
розправився Похмурий і з подружжям, стрінутим на залізничній колії.

— Навіщо ти це зробив? — Рейтар не міг стримати люті. — Ти хоч 
знаєш, що то були за люди?

— А нащо мені це знати? Ех, Рейтар, Рейтар, ти зі своїми сенти-
ментами далеко не заїдеш. Зустрів, ліквідував і край. А ти хотів, щоб 
вони солдатів привели на мою голову? Надто великий риск. А під ло-
патою кожен мовчить. Сам кажеш, що це війна.

— Ще раз сам когось ліквідуєш або згвалтуєш, застрелю як соба-
ку. Бійців деморалізуєш! Який ти їм приклад подаєш?! Я тебе...

— Дай спокій. Я тобі вже давно говорив, що з мене гарцера не 
зробиш. Гвалтування, гвалтування... Ти без баби довго можеш? Бо я, 
наприклад, не можу. А тим однаково кінець, так перед смертю хоч тро-
хи потішилися.

— Заткни пельку, кретине, бо я за себе не ручуся! Кури красти, 
баб лапати, беззахисних убивати — це ти вмієш!

— А ти?
— Мовчи, бо пожалкуєш!
— Дивись, щоб ти не пожалкував. Теж мені великий командир 

знайшовся! А де Зигмунд, де ти Здісека подів? Сам ледве з болота ви-
ліз.

— Досить! Ах ти, бандите!
Рейтар вихопив з кобури «віс», а Похмурий — свій парабелум. 

Якусь хвилину вони міряли один одного лютими поглядами. Першим 
відступився Похмурий. Сховав зброю. Рейтар також сунув «віс» у ко-
буру. Закурили. Випили. Ще того ж вечора, уже в цілковитій згоді, во-
ни обмірковували план замаху на Еляшевича. Обоє дійшли висновку: 
поразки, що їх останнім часом зазнав їх загін, значною мірою діло рук 
Еляшевича. До того ж вдалий замах на нього мав би й велике пропа-
гандистське значення, особливо на території Ляського повіту, де пріз-
вище начальника повітового відділу державної безпеки було відоме 
всім. Обговоривши деталі, здійснити план доручили Зубридові, Яструбу 
та Бартошу, а з місцевої мережі в Ляску — Гицькому, шевцеві.

...Через тиждень Гицький придибав до Рейтара із звісткою, що 
план провалився, Еляшевич усіх учасників замаху знешкодив, а він, 
Гицький, утік, бо що йому ще залишалося в такій ситуації. І знову пат-
руль Похмурого змушений був покинути зігріте лігво й перейти за роз-
порядженням Рейтара до Рудзького лісу в районі Спєшина. Лише там 
Рейтар доручив Похмурому провести слідство й з’ясувати, що спричи-
нило провал Зубрида та його групи. Шевця Гицького було піддано не-
скінченним допитам, але, крім загальних слів, нічого з нього не витяг- 
ли. Весь час він повторював одне й те саме. Зубрид і двоє інших зуст-
рілися з ним на базарі, обмінялися паролем. Швець не помітив, щоб 
за ними хтось стежив. Народу було багато, гамір, штовханина, як то
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водиться на базарі. Не привертаючи нічиєї уваги, він показав їм бу-
динок відділу безпеки і дім Еляшевича. Показав також дорогу до сво-
го помешкантея, щоб після операції вони мали де перебути, коли б їм 
не вдалося вчасно вискочити з міста. І ось, торгуючи чобітьми — «бо 
ж мусить людина з чогось жити», — він раптом почув на площі стріля-
нину й побачив, як, петляючи в натовпі, тікає Зубрид, а за ним женеть-
ся Еляшевич. І ще він бачив, як отих двох, що були із Зубридом, в на-
ручниках «убеки» садили до машини. Отож, нічого доброго вже не че-
каючи, він подався з міста, кинувши на лотку весь свій товар — «скіль-
ки добра втратив — страх!»

З інших джерел стало відомо, що одного з учасників замаху було 
вбито, а двоє сиділи під арештом у відділі безпеки. З опису зовнішнос-
ті встановили, що загинув Зубрид. Рейтар сушив собі голову над цим 
несподіваним провалом досвідчених людей, яких до того ж ніхто в око-
лиці не знав. Рейтар не виключав зради. Але хто?

— Ну, що ти скажеш? — спитав він Похмурого, коли вони підсу-
мували всю здобуту інформацію. Той здвигнув плечима.

— На всі сто процентів ручитись не можу, але це, очевидно, кля-
тий швець. Бо ж послухай, ті троє прийшли до чужого міста, зв’язали-
ся з ним і весь час потім були разом. Отже, ні один з них не міг цьо-
го зробити. А швець після того, як показав їм те, що повинен був по-
казати, зостався сам і мав сто можливостей знюхатися з убеками.

— А може, все-таки хтось із тих трьох?
— Коли? Як? Ні, цю версію відкинь. Кажу тобі, це той клятий 

шпандир.
— Облиш, це неможливо. Гицький давно з нами співробітничає. Я 

сам ночував у нього разів зо два, міг би тоді продати, взяли б мене 
голіруч. Ні, це, мабуть, не він... Крім того, не пішов би до нас, а від-
сиджувався б під охороною убеків.

— Ні перше, ні друге мене не переконує. Був наш, а тепер вони 
могли його завербувати. Те, що він прийшов до нас, нічого ще не дово-
дить: може, саме підсунули йому якесь нове завдання, новий план?

— Що ж робитимемо?
Похмурий недвозначно провів ребром долоні по горлу й розтягнув 

губи в улесливій усмішці. Рейтар зневажливо махнув рукою.
— Оце ти тільки й можеш.
— А що ти, великий командире, накажеш? Запропонуй щось. 

Тільки потім не нарікай на провал.
— Придивися до нього краще, допитай ще разок.
— Мені слухати, тобі наказувати...
Похмурий повісив шевця наступної ночі. А ще раніше, після страш-

них катувань, він примусив шевця зізнатися, що той був зв’язаний з 
Еляшевичем і прийшов до банди, щоб навести оперативників на її слід. 
Діставши згоду Рейтара, Похмурий накинув Гицькому на шию заш-
морг, перекинув мотузку через гілляку, поплював на обидві руки і в 
кілька прийомів підтяг худорлявого шевця вгору.

...Включивши Литвина й Рокиту, що вціліли після розгрому під 
Мельником, у патруль Похмурого, Рейтар перебрався до Світанка, кот-
рий у цей час успішно (бо ні разу не наскочив на солдатів) діяв у ра-
йоні річки Пелхувки, поблизу Гродзіска й Чарнувки. Саме там Рейта-
рові не без нашіптування Світанка запало в голову атакувати конвой 
і звільнити арештованих членів банди — насамперед Зигмунда, Корос-
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ту і Дубка. Річ у тому, що в Цєшанці саме розпочався показовий судо-
вий процес. Підсудних щодня привозили на засідання з недалекого 
Ляска, де вони проводили ніч у камерах попереднього ув’язнення 
ПВДБ, які добре охоронялися. Рейтар вирішив напасти на конвой і 
відбити арештованих в дорозі, на трасі Ляск — Цєшанець. Довго не 
думаючи, він підтяг до Пелхувки патрулі Кракуса й Сича. Зібравши в 
одному місці майже тридцять чоловік, Рейтар в деталях опрацював 
план засідки. Він був певний в успіхові. Не виключав він і того, що 
при оказії до його рук може потрапити й сам Еляшевич, який жваво 
цікавився процесом: того дня, коли розпочався суд, Еляшевича бачи-
ли в залі. Командування всіма трьома патрулями Рейтар доручив Сві-
танку: той палко жадав реваншу за поразку, якої він зазнав свого ча-
су над Бугом.

...Суд над бандитами Зигмундової групи широко висвітлювала пре-
са. Звичайно, подібні процеси відбувалися й раніше: або над хазяями 
конспіративних квартир, які в багатьох випадках, потрапивши в складну 
ситуацію й побоюючись помсти, змушені були допомагати банді; або 
ж то були процеси над членами інших банд — Молота, Лупашка чи 
Бурого. Люди Рейтара, невловимої доти банди Рейтара, стали перед 
судом уперше. Отож не дивно, що звістка про це прокотилася по всіх 
закутках Ляського й сусідніх з ним повітів. Більше того, місцеві жите-
лі розцінили це як вірну ознаку того, що Рейтаровій кривавій зграї 
скоро настане кінець. Всі дні, поки тривав процес, кінозал у Цєшанці 
був переповнений людьми. А ті, кому не вистачило місця всередині, не-
зважаючи на осінній холод і безнастанну мжичку, терпляче вистоювали 
біля входу під гучномовцями, слухаючи трансляцію процесу. Перед ви-
їзною сесією військового окружного суду з Белостока відповідали чет-
веро обвинувачуваних: Зигмунд, Короста, Дубок і Пілот. У цій групі 
мав би бути й Моряк, але він ще не одужав від рани, і справу його ви-
рішено було розглядати пізніше. За повноваженням військової проку-
ратури обвинувачення підтримував прокурор, поручник Зимняк. За 
охорону місця засідань і конвоювання арештованих відповідальним був 
призначений підпоручник Боровець, який, крім солдатів, мав у своєму 
розпорядженні спеціально виділених для цього кількох працівників по-
вітового відділу держбезпеки й міліції.

...Суд засідав на сцені, за столом, вкритим зеленим плюшем. Го-
ловував худий, лисий підполковник в окулярах. Засідателями були двоє 
офіцерів, один з них — юрист. З правого боку столу сидів прокурор. 
Нижче, перед сценою, сиділи обвинувачувані, яких розділяли міліціо-
нери з варти. Неподалік, за окремим столом — адвокати в .чорних то-
гах.

У переповненому залі стоїть кислий дух розпарених кож'ухів, 
людського поту. Люди зосереджено ловлять кожне вимовлене тут сло-
во; інколи хтось голосно зітхне, хтось зайдеться кашлем і тут же при-
глушить його під докірливими поглядами сусідів. Одне тільки дивує лю-
дей: які ж ці бандити сумирні. У зовнішньому вигляді нічого незвичай-
ного — селяни і все. Аж не віриться, що вони могли з такою жорсто-
кістю палити, грабувати, мордувати й гвалтувати. Тепер бандити аж 
надто запобігливі, ладні ціною покаянних слів та удаваною чи боягуз-
ливою покорою виблагати у суду хоч крихту милосердя. Так, вони ви-
знають, що належали до банди. Визнають і інші висунуті проти них 
обвинувачення. Убивали, але за наказом Рейтара; самі ж бо, коли б од
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них залежало, ніколи б цього не зробили. Рейтар був безпощадний. 
Він не тільки хазяїв «малин», а і їх, членів банди, присилував те роби-
ти. На запитання, чому вони не зголосилися до органів владц, — адже 
давали їм змогу це зробити, була не одна амністія, — відповідали, що 
боялися. «Одурманені ми були, високий суд». Похнюплюють голови, хо-
вають очі, коли суд слухає свідків — дружин замордованих Ледерови- 
ча, Боринського, Кевлакіса, матір Влодарського, яка вже труситься від 
старості. Натовп у залі клекоче, люди не витримують психічного напру-
ження. Жінки схлипують, котрась зомліває. Чоловіки нервово крутять-
ся, кахикають. Голова закликає присутніх до порядку. Після таких 
страхітливих свідчень юрма людей стає ніби стихією, здатною на само-
суд, на лінчування. Солдати Боровця створюють сильний кордон і біч-
ним виходом виводять підсудних до тимчасової камери: за її заграто-
ваними вікнами бандити нарешті зводять дух і витирають з лоба хо-
лодний піт.

...Молодий солдат Тилецький запитує підпоручника Боровця, а ско-
ріше дає вихід власним почуттям:

— Не розумію я, громадянине підпоручник, чому з ними такі цере-
монії розводять? Стільки вбивств! Адже наперед відомо, яка їм має 
бути кара, то нащо оце все?

Боровець відповідає спокійно, роз’яснює, що до чого. А сам не піз-
ніш як учора, зустрівшись під час вечері із Зимняком, поставив йому 
те саме запитання. Той посміхнувся.

— А ти гадаєш, що я набагато розумніший за тебе?
— Ну, коли ти прокурор, то мусиш знати.
— Я знаю тільки те, що порядне суспільство має шанувати власні 

закони. У це я твердо вірю. Крім того, хай кожний з них скористається 
з свого права на захист.

— Та після того, що вони накоїли, в них не залишилося жодних 
прав: і так, і так їм кінець.

— Цілком імовірно... Але, послухай-но, Анджею: коли б я їх пос-
тавив отак, без вироку, і сказав би тобі їх застрелити, ти б це зробив?

— Не мели дурниць. Адже того самого Зигмунда чи, скажімо, Пі-
лота я  ж у полон брав, то міг би з ними що завгодно зробити.

— От бачиш. Закон є закон, і його треба поважати, бо інакше да-
леко не заїдемо. Не кажучи вже про те, що цей процес зірвав з Рей-
тара машкару. Ти бачив обличчя людей, що зібралися в залі, стежив 
за їх реакцією? Я певен, що коли б під час свідчень Ледеровичевої чи 
вдови Кевлакіса хтось раптом крикнув, що Рейтар тут, у залі, люди 
розірвали б його на шматки. А ці ж люди, тутешні селяни, — то май-
же самі шляхтичі, які досі були або, як вважає банда, ще й тепер є її 
опорою.

...На четвертий, останній .день процесу Боровець слухав промову 
прокурора. Він не сподівався, що Зимняк здатний отак говорити. Про-
курор заволодів увагою всього залу. В  його правовій аргументації, в ін-
тонаціях слів, з якими він звертався до людського сумління, коли зак-
ликав встановити міру покарання для обвинувачених, було стільки пе-
реконливості, стільки гніву, що мало хто в залі залишився байдужий 
до них.

— Таким, високий суд, є фінал всякої діяльності, спрямованої про-
ти народу, проти народної держави. Дехто з підсудних згадував тут 
про політичні мотиви. Що ж залишилося у цих людей, що залишилося
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в того ж Рейтара від ідейних мотивів? Нічого. Самі тільки нікчемні, 
пустопорожні фрази, до яких вдаються лише для того, щоб приховати 
перед суспільством звірячу нелюдськість убивств, грабунків, насильст-
ва, що їх чинять над беззахисними мирними жителями наших сіл. Так 
закінчив свій бандитський шлях Лупашко, так закінчив Бурий, який по-
тім змушений був відповідати перед судом Народної Польщі, так за-
кінчує і злочинна банда Рейтара. Ми ще не бачимо на лаві підсудних 
її проводиря, горезвісного отамана Рейтара. Можливо, від його рук, 
від рук його посіпак ще гинутимуть люди, гинутимуть наші товариші 
по праці, по боротьбі за нову Польщу. Та одне є незаперечним: кінець 
бандитського терору вже близький. Поза всяким сумнівом і те, що кінець 
Рейтара буде такий самий ганебний, як кінець Бурого і Лупашка, як 
кінець бандитської діяльності підсудних, що сидять у цьому залі!

Високий суд!
Мірою людської справедливості є кара, пропорційна до злочину. 

Проте є злочини настільки страшні, що важко осягти розумом їх стра.- 
хітливість. Такі злочини вчинили підсудні. Яку ж кару вони заслужи-
ли? Високий суд, це багаторазові вбивці, які не знають, що таке мило-
сердя. Вони не мали його до малих сиріт, не мали до старих самот-
ніх матерів. На яку кару заслуговують ті, що підняли зброю проти На-
родної Польщі?

Як прокурор я вимагаю для всіх підсудних найвищої міри покаран-
ня — смертної кари. •

Коли прокурор виголосив останні слова, по*залу прокотився 
схвальний гомін. Один із підсудних, Короста, знепритомнів.

Процес закінчився аж пополудні. Суд визнав справедливими вису-
нуті проти бандитів звинувачення і засудив усіх до смертної кари. Ви-
рок був остаточний і оскарженню не підлягав. У засуджених залиша-
лося тільки право звернутися з проханням про помилування до прези-
дента Польської республіки. Це був їх останній шанс.

Надворі вже запала ніч, коли Боровець на чолі конвою вирушив 
назад до Ляска. Його газик їхав перший, за ним — тюремна машина, за 
цією машиною — грузовик із солдатами охорони. Оскільки поручник 
Зимняк поспішав до Ляска, він примостився у газику Боровця.

...Користуючись тим, що вхід до залу засідань суду був вільний 
для всіх, Рейтар через своїх агентів мав повну інформацію про хід 
процесу. Донесли йому і про поведінку його колишніх підлеглих, яку 
аж ніяк не можна було назвати геройською. Це розлютило його. Пер-
шої миті він навіть завагався, чи не махнути на все рукою й не кинути 
їх напризволяще. Якщо він все-таки вирішив відбити в’язнів, то насам-
перед з пропагандистською метою. То мала бути ще одна спроба пере-
конати місцевий люд, що Рейтар — це їм не хтось таїм, що він має си-
лу, коли зважується нападати безпосередньо на військових.

Світанок детально розвідав маршрут переїзду, бойову спромож-
ність і склад конвою. Знав він і те, що командує охороною підпоручник 
Боровець, — той самий, котрий заскочив його над Бугом. Проведені 
раніше спостереження показали, що колона завжди рухалась в одна-
ковому порядку: газик, потім тюремна машина, за нею — грузовик із 
солдатами. Було вирішено перекрити проїзд штучним завалом, обстрі-
ляти конвой перехресним вогнем, закидати гранатами. Поки триватиме 
бій, спеціально виділена група мала пробитися до тюремної машини 
і звільнити в’язнів.
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Засідку влаштували неподалік від містка через невеликий потічок, 
притоку Пелхувки, — в улоговині, до якої з усіх боків підступав ліс, 
що тягся аж до Цєшанця, а з протилежного боку — до Гродзіска. На-
пасти на конвой мали патрулі Світанка й Сича, а сам Рейтар з патру-
лем Кракуса заліг на узгірку, щоб прикрити атаку й можливі шляхи 
відходу. Сонце стояло ще високо, коли банда зачаїлась у засідці. Міс-
ток мали заблокувати, підпилявши його поруччя. Якщо б колона з’яви-
лася до настання сутінків, заздалегідь довідатись про її наближення 
не становило б труднощів. Та й увечері три машини, що йдуть одна за 
одною, важко було б переплутати з іншими, тим більше, що рух на шо-
се в цих місцях був незначний. Смеркалося, коли знетерпеливлені від 
довгого очікування бандити дістали від висунутого вперед поста сигнал 
про наближення колони. Поруччя на містку було звалено впоперек 
нього, бандити приготувалися до нападу. З-за дерев випорснули довгі 
смуги світла — то були фари першої автомашини, за якою ішли друга 
й третя.

...У газику, що їхав попереду, крім шофера, Боровця й Зимняка, 
був іще радист з рацією, а також солдат з ручним кулеметом. У кабіні 
машини з арештантами, поруч з водієм, сидів працівник відділу держ-
безпеки, а в самій будці — четверо міліціонерів, відокремлені від кон-
войованих загратованою перегородкою. Два відділення солдатів їхали 
в грузовику. Водій газика в останню мить помітив завал і натиснув на 
гальма, та було вже пізно; він різко крутонув кермо і кинув газик в 
кювет. Тієї ж миті залунала густа стрілянина.

— До рову! — крикнув Боровець.
На шосе, скрегочучи гальмами, зупинялись інші машини колони. 

Кулеметник скочив під* місток і відкрив вогонь. Коли газик скотився в 
кювет, Боровець одразу ж узяв на себе керівництво боєм. Радист від-
правив повідомлення в ефір. Солдати, з якими Боровець перед тим оп-
рацював усі можливі варіанти оборони в разі нападу, знали, що ро-
бити. Вони тісним колом залягли круг машин. На щастя, в темряві 
бандити стріляли не дуже влучно. Аж раптом брудно-жовтим полум’ям 
бухнув вогонь. Це запалав автофургон. Зимняк і Боровець побігли до 
нього. На якийсь момент запанувало сум’яття. Кілька бандитів, кидаю-
чи гранати, вперто пробивалися до палаючої машини, щоб відбити в’яз-
нів. Боровець, що строчив з автомата, гукнув солдатам:

— Гранатами, хлопці, гранатами!
Вибухи гранат відкинули бандитів назад.
— Засмажаться там, у тому ящику. — 3 цими словами Зимняк 

кинувся до охопленої полум’ям машини й заходився відкривати двер-
цята. Бандити посилили вогонь і знову пішли в атаку. Відстрілюючись, 
Боровець бачив, як Зимняк відчинив дверцята автофургона. Вибух гра-
нати, і Зимняк, розкинувши руки, впав на землю. Боровець скосив чер-
гою іншого бандита, що біг до машини. З автофургона повискакували 
міліціонери, а слідом за ними й арештанти. Смертельно перелякані, на-
віть не пробуючи тікати, вони скотилися в кювет, втиснули голови в 
грязюку й отак лежали, обличчям до землі, з витягнутими вперед рука-
ми. Дорогою від Ляска наближалося світло фар — на допомогу поспі-
шали автомашини з солдатами. Банда відступила в ліс, переслідувати 
її в темряві не було рації. Боровець заклопотано схилився над Зимня- 
ком. Осколок гранати розпанахав йому бік. Пораненого обережно по-
клали на ноші, перенесли до санітарної машини. Боровець заспокою-
вав товариша:
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— Все буде добре. А я й не знав, що ти такий козак.
Зимняк, перемагаючи біль, силувано всміхнувся.
— Розминувся, мабуть, із покликанням: треба було йти у пожеж-

ники.
— Лежи тихо, не розмовляй.
Боровець поправив у нього під головою ковдру, причинив дверця-

та, і машина рушила. На бойовищі метушились солдати, підбираючи 
поранених, трупи і зброю.

...Останнім часом щастя явно зрадило Рейтара. Засідка на автоко-
лону не вдалася, бандити зазнали значних втрат. Рейтар не долічився 
шістьох чоловік. Невідомо, що з ними сталося: хто загинув, хто був по-
ранений, кого захопили солдати? У всякому разі, бракувало Світанка, 
Єндруся, Віденця, Сича, Вуйка і Кульгавого. Кілька поранених було й 
серед тих, що відступали. Не час було, проте, думати про втрати. Рей-
тар знав, що відразу ж, ще удосвіта, на них підуть облавою, отже, про-
тягом ночі він повинен не тільки відійти якнайдалі, але й заплутати 
сліди. Він поділив банду на дві частини: одну підпорядкував Кракусу, 
на чолі другої став сам. Кракус пішов у напрямку на Скужець, а Рей-
тар заглибився в безкраї хащі Рудзького лісу. Кракус далеко не втік, 
його наздогнали наступного дня під селищем Скурце: там він змуше-
ний був прийняти нерівний бій, з якого тільки йому й Рокиті пощастило 
вийти живими. Решта людей з його патруля або загинули в сутичці, 
або ж були схоплені. Що ж до Рейтара, то по ньому, як завжди, і слід 
пропав. Через кілька днів облаву було зняго.

...Рейтар, тимчасово втративши орієнтацію щодо становища в ра-
йоні дій свого загону та долі інших патрулів, принишк у глибині Рудзь-
кого лісу, недалеко від Чортового Яру. Незважаючи на пізню осінь, 
сльоту і щодалі більшу холоднечу, Рейтар, побоюючись бути захопле-
ним зненацька, не пішов до якогось із колишніх бункерів, а наказав 
споруджувати нові. З харчуванням не було мороки, оскільки поблизу 
Чортового Яру від давніх часів збереглося ще кілька тайників з кон-
сервами. При Рейтарові було п’ять чоловік з патрулів Світанка й Сича. 
З-поміж них він особисто знав Кораб’яка й Чуму. Інші троє перейшли 
від Молота, і до них він не мав цілковитої довіри. Вони весь час три-
малися разом, про щось перешіптувалися і не виявляли особливого ен-
тузіазму при виконанні його наказів. Однак Рейтар був не з тих, що 
миряться з недисциплінованістю, тим більше не мав він наміру безді-
яльно спостерігати, як снується плетиво можливої майбутньої зради. 
Якогось вечора, коли один з цієї трійки, Стокротка, без доводу Рейта-
ра добряче набрався й почав бешкетувати, Рейтар застрелив його,' і 
оком не зморгнувши. В такий спосіб він не тільки домігся від решти 
сліпого послуху, а й здобув над ними чисельну перевагу, бо Кораб’яку 
й Чумі, котрі походили з тієї ж, що й сам він, місцевості, беззастереж-
но довіряв. Убитого Стокротку закопали чи не під тим самим дубом, де 
колись було поховано Молота.

З півмісяця Рейтар сидів, відрізаний від людей і світу, й підбивав 
у думці невеселий підсумок останніх тижнів. Протягом короткого часу, 
відколи його люди розпочали активні дії, він втратив більше половини 
загону. Щоправда, в повіті знову ім’я його було у всіх на устах, знову 
викликало жах. Але водночас і чимдалі більшу ненависть. Рейтарові 
стало здорового глузду, щоб зрозуміти, що місцеве населення, навіть 
шляхта, відвертається від нього. Обсідали думки: що робити, як уник-
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нути остаточної поразки? Рейтар вийшов з бункера, став* прихилив-
шись до сосни, від якої йшов приємний дух живиці. Полудень. Чума 
стояв на варті, інші, як і Рейтар, повилазили з бункера, щоб погрітись 
на сонці, що світило того дня якось особливо привітно. Рейтар дивився 
на підлеглих з відразою. Зарослі, брудні, обшарпані. Кораб’як чухав 
скуйовджену чуприну. Сокира скинув сіру, як земля, сорочку й шукав 
вошей, супроводжуючи всю ту процедуру брудною лайкою. Рейтар з 
огидою одвернувся від того видовища, примружив очі й підставив 
втомлене обличчя під сонячне проміння. Відчув приємне тепло. «Що 
робити? Пустити собі кулю в лоба? Простий, благородний вихід. Ні, не 
для мене. Ольга. Восени візьму з нею шлюб Яке запашне її вогненно- 
руде волосся... Смердиш, Рейтаре, за життя смердиш. Ну, то що тепер 
робитимеш? Хіба не мав рації Молот, коли втовкмачував тобі, щоб 
плюнув на романтичні химери й зайнявся самим собою? Ні, я не Молот. 
Згнив уже, напевно, старий кульга. Гниє Лупашко, гниє Бурий. Але я
— не вони! Не панікуй, Рейтаре, не панікуй. Ти втомився, виснажився, 
та не більше. Гей, панове, ще не ставте на мені хрест, я ще поживу. А 
коли вже поживу, то покажу вам, хто такий Рейтар! А що робитй, то 
я вже знаю. Передусім, іще з тиждень — тиша. Потім новий збір, нова 
тактика. Слід підпорядкувати собі тих, хто й досі ходить сам по собі, 
тобто Глухаря, Ластівку, Щигля і Вепра. Загалом це має дати мені 
близько сотні чоловік. Сто чоловік! Це вже сила. Кінець кінцем, адже 
має колись розпочатись ота війна, має колись Захід рушити. Ех, коли б 
налагодити з ними зв’язок! Сто чоловік. До цього ще треба додати й 
цивільну мережу. Не журися, Рейтаре, ще погуляємо. Що там діється 
в світі? Мушу здобути радіо. Заскочити до ксьондза, матір відвідати, 
Ольгу...»

Сонце сховалось за хмару, війнуло холодом, під поривом вітру за-
шемрало голе гілля. Прийнявши рішення, Рейтар стрепенувся.

— Чума!
— Слухаю, пане командир.
— Поголися, приготуйся, підеш зі мною. Ти, Кораб’як, залишаєшся 

тут як старший. Нікуди звідси ні на крок. Чекати моїх наказів.
— Слухаюсь.
Рейтар почав готуватись у дорогу. Глянув у люстерко й злякався,

— такий був зарослий і змарнілий. «Ну нічого* буде час, подбаємо й 
про себе», — подумав він і рішуче черкнув бритвою по багатоденній 
чорній щетині.

...Перш як зустрітись з Похмурим, щоб погодити деталі нового збо-
ру, Рёйтар завітав до ксьондза Патера. Той був наляканий і не вийвляв 
особливої охоти до співробітництва. Та Врешті-решт, щось невдоволе-
нь бурмочучи, ксьондз вручив Рейтарові сто доларів на організаційні 
цілі й пообіцяв, що обвінчає його. Підбадьорений Рейтар разом із Чу-
мою, котрий чекав на нього, рушив у напрямку до СйєШина, на зустріч 
з Похмурим. Той перебував там у відносній безпеці, зачаївшись після 
невдалої операції з автоколоною. Перед тим,.однак, він встиг заморду-
вати трьох членів партії в селі Пулазє, неподалік від Шепетова. А вза-
галі стан патруля Похмурого остаточно розвіяв Рейтарів поганий на-
стрій. Люди Похмурого були вгодовані, без слідів утоми, пристойно, до 
того ж по-військовому одягнені. З інформації, яку мав Похмурий, вихо-
дило, що Кракус і Рокита з’єдналися з Леопардом, який і досі діяв 
ефективно й без втрат. Непогано починає й патруль Акули.
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— То що, повоюємо ще, старий?
На якусь мить обличчя Похмурого проясніло.
— А ти, отамане, гадав, я їм піддамся? На мене можеш поклада-

тися до кінця. Ми з тобою, як ті папужки-нерозлучники.
Було вирішено, що збір відбудеться через тиждень в Петковсько- 

му лісі, над річкою Лізою, в тій самій сторожці, де колись, ще в сорок 
п’ятому році, Рейтар зустрічався з Лупашком, Молотом, Бурим і майо-
ром Остом. Цю місцевість обрали не випадково: тут вони майже не ді-
яли. Бул$ в Рейтара, крім усього, ще одна мета, але, поміркувавши, він 
визнав за краще поки що про це не говорити, навіть з Похмурим. Участь 
у зборі вирішили обмежити командирами патрулів і ще кількома людь-
ми. Отже, мали прибути Похмурий, Леопард, Кракус, Акула і Кат, яко-
го вирішено було зробити командиром нового патруля. Наказ охороня-
ти місце збору дістали патрулі Похмурого й Кракуса, якому Рейтар 
підпорядкував Чуму, Кораб’яка та інших своїх поплічників, що зали-
шилися в Рудзькому лісі. Поклавши на Похмурого всі завдання по орга-
нізації збору, сам Рейтар тієї ж ночі залишив лісовий табір, пояснивши 
це потребою зв’язатися з «центром». Він навіть не повідомив, куди (ри- 
рушає.

...Неважко здогадатися, що метою цього самотнього рейду була 
Ольга. А що по дорозі з Рудзького лісу до Лап лежало його рідне село 
Валькова Гурка, то Рейтар наважився піти на риск і стрітися з маті-
р’ю, якої він давно не бачив і від якої вже місяців зо два не мав жод-
ної звістки. Тож нічого дивного, що перевдягнений у цивільне, Рейтар 
мчав у рідні краї мов на крилах. Благополучно минувши Бранськ і Сви- 
риди, пізнього вечора він опинився над М’янкою, берегом якої й подав-
ся до свого села. Він знав тут кожне дерево, кожний кущ. Ніздрі його 
роздувалися, мов у лісового звіра, він вдихав запахи рідних місць, на-
магаючись стримати хвилювання. Рейтар відчув навіть докори сумлін-
ня, що отак зовсім покинув матір, що не дотримав слова, якого дав 
батькові. Петляючи поміж молодими вільхами, Рейтар підкрався до 
рідного дому; останні кілька десятків кроків він подолав поповзом, аж 
поки дістався під густу стіну занедбаного живоплоту. ® будинку, в усьо-
му обійсті панували похмура тиша й темрява. Коли визирав з-за хмари 
місяць, Рейтар дивився на темні вікна. Мати, певно, вже спить. Йому 
страшенно кортіло, підкрастися під вікнс} кімнати, де звичайно опала 
мати, постукати тихенько, покликати, а потім увійти в дім, привітатися, 
сісти на своє давнє місце, вдихнути знайомий з дитинства запах рідно! 
домівки. Та він не давав волі почуттям, бо не знав, чи сама мати, чи не 
стежать за домом; кожний необачливий крок міг стати фатальним. Рей-
тар відійшов назад і, обминаючи хати сусідів, проходами поміж плотів 
подався до двору свого родича, теж Мінського, який інколи допомагав 
йому зв’язуватися з близькими. На умовний знак хазяїн прочинив вікно, 
і Рейтар зайдизв до темної хати. У ніздрі йому вдарив важкий дух.

— Як на селі?
— Тихо.
— Є хто чужий?
— Якісь монтери тут крутяться. Кажуть, електрику мають нам про-

вести.
— У кого вони?
— На різних кінцях села: двоє ночують у солтиса, двоє — у Людві- 

ка.
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— Убеки. Переодягнені убеки.
— Схоже, що ні, бо вони справді щось мудрують коло тих стовпів. 

Розумієш, електрика до нас іде. В інших селах вже лінії тягнуть. Це ж 
яка буде вигода. І коштуватиме недорого, за...

— Досить. Знаєш, де я все це маю... Розцвірінькався: електрика, 
електрика. Чого ти, дурню, радієш? Тобі комуна як засвітить, так очі 
рогом стануть. То убеки кляті маскуються тією електрикою, май це на 
увазі.

— А я до них не приглядався. Працюють, то й нехай собі пра-
цюють.

— Що з матір’ю?
— Відколи поїхала звідси, нічого про неї не чув.
— Як це? Куди? Коли?
— То ти нічого не знаєш? Минуло вже добрих півтора місяця, а 

може й два. Лідка приїздила з Варшави на копання картоплі. Схоже, 
що із своїм чоловіком: таким собі, по-міському вдягненим. Побули тут 
кілька днів, а тоді забрали матір і виїхали разом, певне, назад, до Вар-
шави. Антоні їх фурманкою на станцію до Шепетова відвозив.

— Не знаєш, назовсім чи як?
— Видно, назовсім, бо худобу продали, будинок замкнули, все, що 

могли, забрали.
— А мати як на все те?
— Та, здається, поїхала з охотою. Зрештою, може, воно й на кра-

ще, бо все сама була як палець. Весь час плакала.
— А той Лідчин чоловік, який він?
— Міський, чи то робітник, чи то службовець. Нічого собі.
— Шляхтич?
— Питати не питав, а так не видно.
•— А Лідка?
— Пані. По-міському вдягнена і навіть говорить уже по-міському.
— Питала про мене?
— І так, і ні.
— Чого крутиш, кажи все.
— Лаяла. Знаєш, як то баба.
— Що ж вона казала?
— Що ти господарство занапастив, матір кинув, батьків зганьбив.
— Шльондра! За хама вийшла, а тепер ще й базікає.
— Я теж так кажу.
— А що на селі чути?
— Та все, як на селі.
— Про мене пащекують що-небудь?
— Всяке. Бояться.
— Чого?
— Крові, кажуть, багато. Стільки років уже як війна кінчилася. 

Люди хочуть спокою. А з домом ти що думаєш робити?
— А чому це тебе цікавить?
— Бо подейкують, нібито під школу його заберуть, той твій дім. 

Порожній стоїть, найбільший тут.
— А дзуськи! Хто це тобі таке сказав?
— Наче у гміні на зборах хтось там з повіту говорив.
— Електрики, школи їм забаглося. Не діждетесь! Паскуди чортові!
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Ніби шляхта, а вже зовсім на хамів перетворилася. Хто тут найактив-
ніший?

— Хіба я знаю... Нема таких. Кожен у своєму господарстві порпа-
ється.

— Що, покриваєш їх?
— Я нікуди не ходжу, нікого не бачу, роботи он скільки. Осінь бу-

ла важка, сльота й сльота. Як то воно весною з врожаєм буде...
— До весни світ може ще сто разів догори ногами перекинутися, а 

тобі, дурню, врожай, електрика, школа в голові. До весни війна буде, 
розумієш ти це?

— Єзус-Марія!
— Що, боїшся?
— Як кожен. Тут одна війна тільки скінчилася, а вже друга має бу-

ти. І що це воно в світі діється?
— Отож-то й воно, що діється. Просто-таки щастя, що діється. От- 

от Захід рушить, і всю оцю комунію грець візьме. Ну, я піду, а ти запа-
м’ятай, що я тобі говорив, і перекажи, кому треба: я ще сюди, до Валь-
кової Гурки, повернуся і кожний дістане по заслузі, а надто ті, що з 
більшовиками злигалися — з живих шкуру здеру! А про мій дім нехай 
і не думають. Ач, школи хамам захотілося! А корови пасти, коло свиней 
ходити, це їм вже не до смаку? Все іде шкереберть!

Рейтар вискочив у глуху ніч, лишивши в хаті ошелешеного госпо-
даря.

15

Мало не в самому центрі Петковського лісу стояла невеличка лісова 
сторожка, пам’ятна для Рейтара тим, що в серпні сорок п’ятого року 
тут скликав нараду Лупашко. Саме цю хатину обрав він для другого 
збору, на який мали прибути найбільш довірені з його підлеглих: По-
хмурий, Леопард, Акула, Кат і Литвин. Лісник був людиною надій-
ною і цілком відданою Рейтарові, саме місце — досить безпечне, бо, за 
категоричним наказом Рейтара, патрулі його банди завжди оминали 
Петковський ліс. До того ж охороняти його було легко, а в разі потреби 
завжди залишалась можливість відійти через небезпечні для невтаєм- 
ничених броди у наднарв’янських мочарах. Під час збору навколо сто-
рожки було виставлено подвійний кордон постів у складі трьох патру-
лів: Похмурого, Кракуса й Акули. Сховавшись у хащах, бандити кон-
тролювали кожну стежину, що вела до самотньої лісової хати.

Запала ніч. Коли б не запах печені, що його розносив разом з ди-
мом вітер, сторожка здавалася б покинутою. Крізь щільно запнуті гру-
бими ковдрами вікна не пробивався ані найменший промінець світла. 
Що ближче до півночі, то дужче шаленіла негода, вітер люто термосив 
кучеряві ялини, покірні сосни і зовсім безлисті вже в цю пору берези й 
дуби.

...У сторожці було тепло, димно й затишно. Ув’язнений в закіптю- 
женому склі, мигтів пломінь гаснички, захлинаючись від нестачі кисню.

На відміну від попередніх зборів, нарад і зустрічей, що їх Рейтар, 
як правило, проводив у точній відповідності до військового статуту, 
сьогоднішня мала зовсім інший характер. Не такий, як завжди, був
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цього разу й сам Рейтар. Усіх прибулих сердечно обнімав, для кожного 
знаходив добре слово, нікому не докоряв за помилки чи невдачі. Крім 
атмосфери товариськості, в якій проходила ця зустріч, ще одна, досить 
конкретна подія сприяла гарному настроєві присутніх. Ще на самому 
початку, після звичного в таких випадках оголошення підвищень у зван-
ні и відзнак, що його підлеглі вже сприймали без особливого піднесен-
ня, Рейтар виплатив кожному по кілька десятків доларів і виділив 
якусь суму злотими з тим, щоб її розподілили м:іж членами патрулів. 
Рейтар аналізував діяльність загону, уточнював завдання й тактику як 
на найближчі дні, так і на довгі зимові місяці, які вже були не за гора-
ми. Він не приховував, що останнім часом загін в цілому зазнав кілька 
відчутних поразок. Однак пояснив їх не стільки перевагою війська й ор-
ганів безпеки, скільки нещасливим збігом обставин або невправністю 
командирів окремих патрулів. Не виключав він і зради, згадуючи тут 
насамперед невдалий замах на Еляшевича. Своїм звичаєм, як і на лихої 
пам’яті іменинах Молота, він прагнув переконати присутніх, хоч це й 
була чистісінька брехня, нібито підтримується сталий зв’язок з керів-
ним емігрантським осередком на Заході.

— А тепер, дорогі мої друзі, можна підбити підсумок наших дій за 
ці кілька місяців. Ми поставили на ноги добру половину Бєлостоцького 
воєводства і частину Варшавського. Ми здійснили в широких масштабах 
реквізицію комуністичного майна, ліквідували майже двадцять зрадни-
ків та їх поплічників. Про наші успіхи знає вся Польща, а через закор-
донний центр — вся Європа, мало не весь світ, панове! За найостанні- 
шими даними з центру, що я їх маю, ваші героїчні дії були там відзна-
чені й дістали схвалення. Між нами кажучи, мені обіцяли встановити з 
нами весною безпосередній радіозв’язок, літаки скинуть нам зброю, боє-
припаси, спорядження, інструкторів, гроші. Повідомляють і про посилені 
воєнні приготування Заходу. Не виключено, що саме весною розпочнуть-
ся бойові дії. Зрештою, цей висновок напрошується хоча б з того фак-
ту, що комунія війни боїться. Отже, терпіння, ще трохи наполегливості 
— і ваш героїзм буде винагороджений так, як він на це заслуговує. А 
щоб протриматись, треба не вичікувати, а боротись! І ми це, панове, 
робили й будемо робити. Я радий, що зі мною залишилися саме ви, 
найвірніші і наймужніші, мої надійні товариші по зброї, з котрими, 
як то кажуть, і море по коліно.

Рейтар помітно розпалився власною промовою. Пройняла вона і йо-
го спільників. Навіть Похмурий слухав, не зворухнувшись, втупившись 
своїм скляним поглядом в якусь точку на протилежній стіні. Рейтар за-
кінчував.

— Слід приготуватися до зими, отже, найближчим часом, поки не за-
мело снігом, патрулі повикопують у лісах запасні бункери, куди можна 
було б відійти в разі потреби, і влаштуються на зимові квартири у на-
ших довірених людей. Узимку ми не провадитимемо ніяких операцій, хі-
ба що з метою самооборони. Розквартирувати людей по троє, заборони-
ти пиятики, бешкети і все, що могло б відвернути від нас населення. З 
огляду на умови, що утруднюють зв’язок, командири патрулів мають 
право приймати самостійні рішення; боягузів і дезертирів розстрілюва-
ти. Зв’язок узимку, з міркувань безпеки, тільки в один бік, тобто до ме-
не. Щодо всього іншого я цілком покладаюся на ваш досвід і повністю 
вам довіряю. Отож, як кажуть, доживемо до весни, панове. А тоді під- 
ляські ліси знову зарояться нашими збройними загонами. Навесні, дасть
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бог, розпочнеться війна, отож ми й поквитаємось з більшойикамй. Спа-
сибі вам за вірну службу!

Леопард, як найбільш дисциплінований, підхопився перший, за ним 
інші. Різноголосо відповіли:

— Во славу батьківщини, пане командир!
Рейтар не дав їм сісти.
— А тепер, друзі мої, маю честь запросити усіх вас на весілля. Так, 

так, панове, я не помилився на слові, запрошую вас на моє весілля.
...У другій кімнаті вже чекали багато накриті столи. Біля них мету-

шилася лісничиха з дочками. Збуджено перемовляючись, гості влашто-
вувались, де кому зручніше, вражені щедрістю частування. Столи були 
заставлені всілякими наїдками з дичини, полумисками з солоними огір-
ками, квашеною капустою, маринованими рижиками й білими грибами, 
не кажучи вже про літрові пляшки із золотаво-зеленою рідиною, в якій 
легко вгадувався настояний на меду житній самогон. Гамір ущух, бо 
прочинилися двері з сіней, і до кімнати увійшли спочатку ксьондз Па-
тер з єпітрахиллю на шиї, слідом за ним Рейтар попідруч із своєю наре-
ченою. Ольга взагалі була красунею, але цього вечора її своєрідна вро-
да розквітла новим цвітом. На ній була біла шовкова блузка з високими 
манжетами, оздоблена тонким мереживом, темна спідничка і легкі хро-
мові чобітки. її червоно-мідне волосся, скручене в грубий вузол, прикра-
шав дорогий гребінець з коштовним камінням. Бліде обличчя, осяяне ве-
ликими очима, трохи припухлі червоні уста, принадна усмішка, гарна фі-
гура — вся вона була мов казкове видіння, тож не диво, що всім, хто 
тільки був у кімнаті, здалося, ніби перед ними з’явився ангел. Ольга не 
була б жінкою, коли не зауважила б цього загального захвату. Проте 
вона закохано дивилася тільки на Рейтара, до якого — Ольга це поміти-
ла — навіть ксьондз ставився з повагою. Отже, панотець нашвидку спра-
вив шлюбну церемонію, і розпочався бенкет. Лісник Із своєю дружиною 
взялй на себе обов’язки господарів, а що напоїв не жаліли, то незаба-
ром в усіх головах добре-таки зашуміло. Навіть ксьондз Патер, який 
спочатку сидів з кислою міною, вихиливши дві склянки міцного самого-
ну й поласувавши ніжним філе сарни, помітно побадьорішав. Сидячи 
на почесному місці, обік Ольги, він щось їй без кінця розповідав і час 
од часу церемонно нахилявся й слинив її гарну, пещену руку. Гості їли, 
пили, упадали'коло дочок лісника, щипали лісничиху, пасли очима 
Ольгу, стиха ділячись зауваженнями щодо її вроди й здогадами, де ж 
той пан командир знайшов таке диво. Рейтар цього разу пив небагато 
й пильно придивлявся до всього, що діялось довкола. Якщо він сьогод-
ні й був чимось задоволений, то, власне, тим, що дотримав обіцянки, 
даної Ользі, й узяй з нею щлюб. Більше нічим було похвалитися. Тіль-
ки йін, та почасти хіба ще Похмурий, здавав собі звіт з того, яким 
складним, майже безнадійним, є' становище загону. Він один знав, що 
все, палко виголошене сьогодні під час інструктажу, було швидше теа-
тралізованою виставою, розрахованою на зовнішній ефект, аніж прав-
дивою оцінкою стану речей; що він просто ошукував і їх, і самого се-
бе. Адже й вигадка про зв’язки з центром* і роздача позичених у ксьонд-
за доларів, і прибуття ксьондза сюди, у лісову сторожку, навіть саме 
весілля — все це тільки для того, щоб підбадьорити людей, підтримати 
в них віру й надію... Уява малювала картини минулого. У цій самій 
сторожці виголошував промову в сорок п’ятому році майор Будяк, агі-
туючи за вихід з лісу. Там, під стіною, сидів Лупашко, а обіч нього Мо-
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лот, Бурий і стільки, стільки інших. То був час, коли по лісах ходила 
неабияка сила. «І що? Не дали собі ради, просто не дали собі ради. Але 
чому, чому? Будяк застерігав: неконтрольована сила рано чи пізно звер-
не на манівці бандитизму. Чому гору беруть вони, а не ми? Яка в них 
правда, що селянин іде за ними? Землю дали, освіту, місто для села 
відкрили, електрику на село тягнуть. А ми їм що взамін? Шляхта, ха-
ми, середньовіччя, ксьондзи, шинок, батіг і соха. Та й люди, що там не 
кажи, справді хочуть вже спокою. А мені хіба не потрібен спокій?.. Що 
той панотець так її слинить? Замість Ольгу облизувати, краще сказав 
би щось хлопцям для піднесення духу. Теж, нівроку, помічники, оті слу-
ги божі: скільки ж то людей з їх благословення до лісу пішло, а тепер 
зад у кущі і далі від справи, що завалюється». Роздратований Рейтар 
вдарив кулаком по столу, аж забряжчало. Гамір ущух. Ольга злякано 
глянула на чоловіка.

— Панове! Вже стільки літ ми боремося з комуною, і весь цей час 
з нами ксьондз Патер. Я хотів би випити за його здоров’я. Віват, пано-
ве!

—Віват, віват, хай буде здоровий!
Підвелися. Рейтар цокнувся з ксьондзом. Випили.
— Надаю слово отцю-капелану.
Ксьондз склав на животі пухкі руки, покрутив швиденько велики-

ми пальцями, звів масні од випитого очі під стелю, мовби шукаючи там 
натхнення, й заговорив:

— Брати-солдати! Віра, надія і любов — це чесноти, які вас нади-
хають і в яких я, скромний слуга божий, хотів би ще більше вас утвер-
дити. Віру у всемогутнього, віру в ідеали, за які ви боретесь. Надію, 
що всемогутній зглянеться врешті на наші прохання і змете чорну хмару 
з-над нашого краю, як архангел Гавриїл диявольські полчища. Любов 
до віри христової, любов до найяснішої Речі Посполитої, якій ви з 
честю служите. Я невтомно молитимусь за це. За нашу, з ласки божої, 
швидку перемогу!

— Браво!
— Добре сказав ксьондз!
Патер усміхнувся, задоволений схвальною реакцією присутніх, і 

жестом закликав до порядку.
— Ще два слова, панове. Я хотів би ще раз благоеяовити подруж-

жя, що його господь сьогодні з’єднав, і побажати йому всілякого щастя. 
— Тут ксьондз уклонився спочатку Ользі, потім Рейтару. — Пан коман-
дир Рейтар своїм прикладом нагадав нам, що й у такі суворі, грізні ча-
си не можна забувати про те, що становить основу щастя, — про сім’ю. 
Сам по собі цей факт є вельми оптимістичний і доводить, що майбутнє 
за нами, панове. З вашого дозволу і з благословення божого я підношу 
цей келих за здоров’я молодих!

— Ура! Віват! Хай живуть молоді!
Від цього моменту гульба розгорнулася на повну силу. Горілка зро-

била своє. Навіть Рейтара, котрий, посміюючись у душі, слухав виступ 
ксьондза, полишили тяжкі думи. Поруч з Ольгою, яка сяяла від щастя, 
він також на якийсь час відчув себе щасливим. Його збуджувало тепло 
її тіла, дурманив запах її волосся.

— Гірко! Гірко!
Знаючи весільні звичаї, підбадьорена алкоголем і залицянням чо-

ловіків, лісничиха заверещала на повний голос:
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— Гірко, командире, гірко!
Рейтар, усміхаючись, глянув на Ольгу. Та, зашарівшись, опустила 

очі. Він обняв її і поцілував. Ольга відповіла таким жагучим поцілун-
ком, що його наче жаром обсипало.

— Браво!
— Щастя!
— Дітей купу!
Леопард підвівся й затяг «Сто років». Голос у нього був гарний, 

чистий. Інші підхопили.
— За здоров’я пані командирши!
— Щоб були нам здорові! ч
Ольга вдячно усміхнулася, вклонялася на всі боки. Рейтар аж сві-

тився радістю. Лісничиха заспівала тонким п’яним фальцетом.
Що то за весілля, що на нім не грають,
Чи ж то наші дружки та й грошей не мають!

— Як то не мають?
— Гроші є, тільки музики нема.
— Старий, давай гармонію, — розпорядилася лісничиха.
Лісник видерся з-за столу, стягнув з шафи стару астматичну

кнопкову гармонь і підхопив мелодію. Рейтар згадав Моряка та його 
сопілку і заспівав:

Проси, дівко, бога, 
щоби я був паном, 
не будеш ходити, 
а їздити будеш 
візком мальованим.

Він звертався до Ольги. Та, знаючи звичаї, відповіла:
Те, що я сказала, 
того я й тримаюсь, 
пам’ятай, мій милий, 
я грошей не маю!

І знову Рейтар:
А я тобі кажу, 
як казав і досі: 
беру, бо кохаю, 
а не через гроші.

— Браво! Хай вони будуть нам здорові!
І знову кричали «гірко», знову пили горілку, знову співали.

Те, що встигнеш, те й для нас, 
бо за сто літ вже по нас!

Хрипкий бас Похмурого заглушив усіх. Наливали склянки й пили, 
пили до нестями. Над ранок усі вже зовсім почманіли. Рейтар узяв 
Ольгу за руку й вивів з кімнати. Він не хотів, щоб вона лишалася й 
далі серед цього п’яного гульбища. Ольга пішла до горішнього покою, 
а Рейтар затримався, щоб перевірити варту. Одразу ж за порогом на-
трапив на Рокиту, котрий після смерті Здісека виконував обов’язки 
ад’ютанта.

— Ну як?
— Все в порядку, пане командир.
— Перевіряй частіше: вітер лісом ходить. Підтягни людей ближче.
— Слухаюсь.
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Коли Рейтар піднявся нагору, Ольга чекала на нього в ліжку. Він 
швидко роздягся, зашелестіли свіжі накрохмалені простирадла.

...Рейтар не міг заснути. Лежав горілиць, втупившись у стелю. 
Ольга спала безтурботним, спокійним сном. «Так он, значить, що!» Ні-
як не міг зібратися з думками, дати лад тим дивним почуттям, що по-
сіли його...

Коли, намилувавшись, вони, стомлені, тихо лежали поруч, Ольга 
притулила уста до його вуха й пошепки спитала:

— Ти не розсердишся, якщо я в чомусь тобі зізнаюся? f
Рейтар заціпенів з несподіванки: ревнощі вкололи серце гострими

шпильками.
— Кажи, не бійся.
— У нас буде дитина...
Він підхопився, сперся на подушку і мовчки дивився на дружину. 

Бачив у сутіні її широко розплющені очі, трохи налякане обличчя. «Ди-
тина, у нас буде дитина, дити...»

— І ти тільки тепер мені це кажеш?
— Не хотіла, щоб ти подумав, ніби я в такий спосіб добиваюся 

"шлюбу. Ти радий?
— Ох, дружинонько ти моя люба...
Він цілував її зрошене сльозами обличчя, пахуче волосся. Ні, та-

кого Рейтар ще ніколи не переживав. Це почуття було настільки силь-
ним і новим, що, аби приховати зворушення, він ліг обличчям у подуш-
ку: «Нерви, нерви підводять»...

Ольга заснула, дихала рівно, ледь чутно. А йому не спалося. «Ко-
хання, дружина, дитина... Кевлакіс. Кров. Еляшевич... Батько, мати, 
сестра... Захід. Лупашко. Молот. Бурий. В’язниця. Смерть. Зрада. До-
лари... Геть... Сина за руку, посаджу на коня: «Тримайся за гриву». 
Донька, блакитна стрічечка, лялька з одірваною ногою... Не стріляй, 
Еляшевич. Смерть. Кров, кров, кров!..»

Рейтар, стогнучи, перевертається на другий бік. У лісовій сторожці 
тихо. Надворі світає. А вітер і далі посвистує, шумить у верховітті де-
рев, стукає у шибки невеликого віконця...

Чотири наново організовані патрулі Рейтара розійшлися у визна-
чені райони й зникли в лісах, починаючи з Рудзького і далі, через Вер- 
цень Дужий аж до Радзивілувки, неподалік від державного кордону. 
Похмурому випав найбільш людний, отже, й найбільш небезпечний ра-
йон — околиці Рудзького лісу. До його патруля входило п’ять чоловік, 
котрих перед тим, як стати на зиму, він, згідно з наказом Рейтара, мав 
поділити на дві групи. Саме тоді й наважився Похмурий завербувати 
до банди дезертира, який вже тижнів зо два блукав лісом, недовірли-
вий і хитрий, наче вовк-самітник. Похмурий дізнався про нього від ха-
зяїв однієї «малини», в якого дезертир побував. Тож наказав хазяїну 
під будь-яким приводом затримати дезертира, якщо той знов до нього 
завітає, і повідомити про це патруль. І от від Дорника надійшла звіст-
ка, що дезертир якраз у нього. В таких справах Похмурий часу не мар-
нував, діяв рішуче. Відразу ж зібрав патруль, і через півгодини вони 
були вже під хатою Дорника. Діло трохи не дійшло до стрілянини, бо 
дезертир, тільки-но постукали в шибку, схопив автомат і метнувсь на 
горище! Хазяїн, проте, не розгубився і, вгледівши на порозі кремезну 
постать Похмурого, умисне почав голосно розмовляти, щоб той на го-
рищі не наробив дурниць і міг зорієнтуватися, що це не солдати і не 
міліція, а свої. За хвилю дезертир, все ще тримаючи зброю напоготові,
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спустився у сіни і, насторожений, увійшов до кімнати. Похмурий сидів 
за столом і курив цигарку, хазяїн примостився поруч нього, а на дверях 
укляк непомічений дезертиром Сокіл. Дорник припрошував:

— Та заходьте, заходьте сміливіше. Не бійтеся, адже це справжнє 
військо, від пана командира Рейтара.

Дезертир, хоч і не зовсім ще очутився зі страху, .силувано усміх-
нувся, проте й далі дивився насторожено, стоячи .спиною до стіни.

— Не бійся.
Похмурий підвівся і простяг дезертирові руку.
— Хорунжий Похмурий.
— Янков’як.
Вітаючись, дезертир переклав автомат у діву руку, а праву подав 

Похмурому. Той блискавичним рухом шарпонув його до себе й щосили 
зацідив лівою рукою в підборіддя. Класично нокаутований дезертир, 
дарма що й сам дужий хлоп'яга, простягся на підлозі. Автомат, що ви-
пав йому з рук, підхопив Похмурий.

— Обшукай, — коротко кинув він Соколові. Той вправно почав 
вивертати кишені, обмацувати рукави, комір, підкладку піджака. На 
дезертирі був старий цивільний піджак, але військові галіфе й череви-
ки з обмотками. Крім брудного носовичка, складаного ножа, кількох 
сигарет «Спорт», коробки сірників і військового посвідчення на ім’я Ян- 
ков’яка, нічого при ньому не знайшли.

— Черевики, — буркнув Похмурий. Сокіл стяг з непритомного 
взуття. Похмурий оглянув його професійним оком, — недарма до війни 
був жандармом, проте нічого не виявив. Озвався Сокіл.

— Кулон в нього якийсь на шиї.
— Покаж. Ладанка, звичайнісінька ладанка.
— Ну й нокаут, — не витримав Сокіл.
— Хлюпніть на нього водою, — наказав Похмурий.
Господар зачерпнув кухлем води з цебра і плюснув дезертирові на 

обличчя. Той здригнувся, сів і очманіло глянув на присутніх. Похмурий 
підсунувся із стільцем і, помахавши в нього перед носом пістолетом, 
спитав:

— Ну, як себе почуваєш, убеківський шмаркачу?
— Ви про що?
— Гаразд, гаразд, не клей з себе дурника, бачили вже таких. Ка-

жи, хто тебе підіслав? Еляшевич?
— Не розумію, про кого ви говорите. Я не знаю ніякого Еляшевича.
— То не скажеш?
— Що я маю казати? Запитуйте. Те, що знаю, розповім.
— Хто тебе сюди підіслав?
— Ніхто.
— А як сюди потрапив?
— Дезертирував. Куди було податися?
— Чому втік з армії?
— Оглушив одного політрука; під гарячу руку підвернувся.
— Як твоє прізвище?
— Янков’як.
— Ім’я?
— Тадеуш.
— Коли народився?
— Дванадцятого грудня двадцять дев’ятого року.
Похмурий звірив відповідь з тим, що було записано в посвідченні.
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— Хто тебе підіслав? Востаннє питаю.
— Ніхто.
— Не скажеш?
— Що я маю говорити? Пане, дайте мені спокій. Піду собі звідки 

прийшов.
Похмурий вдарив дезертира ногою в груди й гукнув до Сокола:
— Вивести сучого сина й до стінки. Знаємо таких. Коли б щиро 

признався, може, я б і передумав...
— Панове...
— Бери його, бери!
Сокіл з Павелом випровадили дезертира в сіни. Дорник, що аж 

трусився від страху, присвічував їм ліхтариком. Дезертир стояв облич-
чям до стіни з піднятими вгору руками. Спина в нього ледь помітно 
тремтіла. Він ще раз спробував переконати бандитів.

— Панове, це трагічна помилка...
— Заткни пельку, ти, шпигу! Кінчай його, Сокіл.
Сухо клацнув затвор. Дезертир навіть не ворухнувся.
— Ну, годі. Можете обернутися. Неприємно, але ми мусили вас 

перевірити.
Дезертир, повернувшись до них обличчям, криво всміхнувся трем-

тячими губами і витер рукавом чоло — чи то спітніле, чи мокре від 
води, якою хазяїн облив його непритомного. Нерішуче потиснув руку 
Похмурому.

Отак працівник управління безпеки Жачковський опинився в банді 
Рейтара. Правда, прикро було, що не потрапив безпосередньо до Рей-
тара, але й товариством його заступника Похмурого не можна було гре-
бувати.

Залишивши Викно й заглибившись у Рудзький ліс, Похмурий зі 
своїми людьми кілька днів підряд споруджував бункери. Дезертира (са-
ме ця кличка і залишилась при ньому) Похмурий включив до трійки 
Литвина. Бандити були підозрілі, скупі на слова, але в хвилини душев-
них звірянь Жачковський почув багато чого цікавого, що вельми при-
далося б органам безпеки, якби можна було те якось передати. На 
жаль, оказії ніяк не випадало: він відчував, що бандити не спускають 
його з ока. Тим часом Жачковський довідався і про останній збір, і про 
те, що банда складається з чотирьох патрулів, що Рейтар одружився з 
якоюсь рудоволосою Ольгою і що урочистість відбулася в Петковсько- 
му лісі, а обвінчав їх ксьондз Патер з Побєлів, що Рейтар час од часу 
навідується то до одного, то до другого патруля, хоча ніхто не знає, 
де саме він перебуває тепер. Сприятливих обставин для зв’язку все не 
було, тож Жачковський мусив чекати.

Викопавши бункери, бандити вилежувалися, байдикували, грали з 
нудьги в карти, глушили самогон, били вошей.

Аж от, якогось вечора, нікого не попереджаючи, Похмурий підняв 
свій патруль по тривозі й глухими стежками повів його в бік Цєшанця. 
Жачковський, який ішов середнім, спробував був заговорити з Соколом, 
щоб вивідати, куди .вони прямують, але той у відповідь лиш щось про-
бурмотів. Інші також мовчали: або не знали, або не хотіли говорити. 
Про те, щоб спитати в Похмурого, не могло бути й мови. Ідучи вперше 
на операцію в складі бандитського патруля, Жачковський подумки пи-
тав себе: що чекає на нього в кінці цієї подорожі? Чи встигне він вико-
нати свою місію? Чи не доведеться підставляти голову під кулі своїх 
же товаришів?.. Морок густішав. Патруль вийшов з лісу і з боку Вінної

152 ЗБІГНЄВ ДОМІНО. Блукаючі вогні



підходив до Цєшанця. У темряві все ближче мерехтіли теплі вогники 
у вікнах цєшанських будинків. Сокіл, що йшов поруч з Жачковським, 
не витримав.

— Живуть собі люди: вечеряють, певно, чайок гарячий попивають.
— Ти давно ходиш? — запитав його Жачковський.
— Та майже від початку.
— Вдома давно був?
— Вже й не пам’ятаю коли. У нас щодо цього не дуже.
Похмурий, який ішов попереду, показав рукою, щоб зупинилися.

Від перших парканів Цєшанця їх відділяло якихось двісті метрів. 
Неподалік стояла самотня хатина, що ясніла в пітьмі біленими стіна-
ми. Бандити зібралися довкола Похмурого.

— Так от, панове. Бачите оту халупу? — Похмурий вказав на 
хату.— Там живе у тещі такий собі Ставинський.

— Отой колишній начальник міліції з Цєшанця?
— Не перебивай, Сокіл. Так, той самий. Погнали його з міліції 

в шию, після того, як Рись у Згожелях його трохи не кінчив. А він, 
замість копирсатися собі в городі, почав на свій страх і риск бавитись 
у детектива, погрожує нам: мовляв, він ще себе покаже. Є дані, що 
в Радзішеві він вистежив кількох наших людей з агентурної мережі, 
шукає зимові квартири. Одне слово, справжня тобі свиня.

— Ліквідувати хама!
— Кажу тобі, помовч. Саме для того ми сюди й прибули. Перед 

зимою це остання наша операція, панове. Треба нам тут не підкачати, 
що не кажіть, Цєшанець — не якийсь там закутень, а містечко: є гмі- 
на, відділення міліції. Усі знатимуть, за що його вколошкали, бо за-
лишимо вирок. Ну, а заразом, як страху наберуться, то й нам узимку 
легше буде знайти спокійний притулок. Мусимо все як по нотах розі-
грати: раз-два і відходимо.

— А що як його нема вдома?
— Є. Дістали інформацію, що лежить у ліжку: нежить чи щось 

там іще. А тепер так: Литвин, ти забезпечуєш охорону. З тобою зали-
шається Сокіл, Американець і Павел. Дезертир піде зі мною в хату. 
Має підходящу нагоду позбутися нарешті невинності.

Похмурий хрипко зареготав і ляснув Жачковського по плечу. Ін-
ші бандити засміялися й собі. В Жачковського аж мороз пішов поза 
спиною.

— Ну що, Дезертире, зможеш порішити того типа?
— Що зробиш, коли конче потрібно, постараюся.
— Диви на нього?! Коли конче потрібно! Звісно, що потрібно, 

бо як не ми їх, то вони нас. Ходімо, панове, годі жартувати, кожен 
робить своє, бо інакше — постріляю.

«...Відскочити вбік і рвонути у темряву? Адже його однаково 
вб’ють, а в мене все піде нанівець... Хай би їм чорт, либонь, не дові-
ряють: ведуть мене мало не попідруч...» А хата вже поруч. У низько-
му вікні — світло. Що там усередині, через завіски не побачиш. Соба-
ки немає або просто чомусь не гавкає. Бандити хутко перебігають до 
рогу хати. Обік Жачковського скрадаються Литвин і Похмурий. Двері 
до темних сіней прочинені. Литвин залишається біля порога. Похму-
рий сичить у вухо Жачковському:

— Стріляти тільки тоді, коли я подам знак. — І підштовхує його 
дулом парабелума.

— Вперед!
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Похмурий рвонув двері. Жачковський влітає до кімнати з автома* 
том напоготові й кричить:

— Руки вгору!
Жінка, що стояла біля плити, випустила з рук якесь начиння і, 

зомлівши, впала на підлогу; двоє, дітей з плачем припали до матері.
2 ліжка, відкинувши перину, підвівся чоловік у білизні й підняв 
угору тремтячі руки; очі його гарячково блищали. До Ставинського 
підходить Похмурий і мовчки б’є його навідліг по обличчю. Кров
3 розбитих губ стікає по підборіддю, спочатку поволі, потім розпли-
вається зигзагом по' білій сорочці.

— Розмова у нас буде коротка, товаришу Ставинський,— в голосі 
Похмурого звучить ненависть.— Ти знаєш, хто ми такі, а ми знаємо, 
хто ти. Ось тут тобі вирок справжньої Польщі, ти, комуністичний бай-
стрюк! До стіни!

Похмурий кидає на стіл клапоть паперу. Тієї ж миті Ставин-
ський плює йому просто в обличчя.

— Ти, бандюго! Однаково правда не на твоєму боці.
Похмурий, скреготнувши зубами, спроквола витирає обличчя

рукавом і опускає наставлений на Ставинського парабелум.
— Кінчай сучого сина,— хрипко кидає він Жачковському, який 

стоїть за три-чотири кроки від нього. І враз той наставляє свій 
автомат на Похмурого. Різко, категорично наказує:

— Кидай зброю, Похмурий. Комедія скінчилася.
— Ах так!
Дуло парабелума Похмурого на рівні стегна. Постріли лунають 

майже водночас. Похмурий ніби переломлюється навпіл і падає долі-
лиць, головою під ліжко. Жачковський нахиляється до нього, вири-
ває з рук парабелум і кидає Ставинському. Той, умить зорієнтував-
шись у ситуації, згрібає дітлахів за піч. Дружина все ще лежить 
непритомна. Обоє прожогом кидаються під двері, щоб їх не видно 
було у вікно. Прислухаються. Тиша,

— Вийду і спробую заманити їх до хати. Треба їх роззброїти.
— Добре, я вже їх тут привітаю.
Жачковський прочиняє двері. Заінтригований Литвин з'являється 

на порозі сіней.
— Ну, як справи?
— Все в порядку. Зайди на хвильку. Похмурий кличе, діло є.
Литвин не вагаючись входить до сіней, а тоді до кімнати й бачить

націлений просто на нього пістолет Ставинського.
— Кидай зброю!
Литвин задкує, але наштовхується на дуло автомата Жачковсько- 

го і чує те саме:
— Кидай зброю! Лягай на підлогу!
Литвин слухняно виконує те, що йому наказано. Майже так само 

роззброюють Павела й Американця. Не вийшло тільки з Соколом. 
Жачковський оббігав усю садибу, та Сокола ніде не було.

...Залишивши Ольгу під опікування лісникової дружини, Рейтар 
разом з Рокитою і Леопардом подався до заказника Ушесцє. Саме 
там перебував сильний патруль Леопарда, при якому Рейтар вирішив 
залишитися. Він свідомо обрав для Леопардового патруля ту віддале-
ну місцину. Волів бути якнайдалі від спокуси, що нею стала б для 
нього близькість Ольги, особливо тепер, коли не міг ще опам’ятатися 
після тієї новини. Думки про Ольгу, про дитину, що мала з’явитися
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на світ, про майбутнє, яке неможливо було собі уявити, не залишали 
Рейтара й на хвилину, ятрили душу, і він ставав ще відлюднішим і по-
хмурішим.

Діставшись без пригод до визначеного району, Рейтар не втру-
чався у керівництво патрулем, надавши Леопардові свободу дій. 
Охоплений тугою, він цілими днями не виходив з бункера, ні до кого 
не озивався. Вірному Рокиті доводилось докладати чималих зусиль, 
щоб умовити його попоїсти. Леопард кілька разів пробував завести 
розмову про те, що час уже поповнити запаси на зиму, маючи на дум-
ці напад на який-небудь кооператив, та Рейтар відмовчувався, і Лео-
пард не наважувався діяти самостійно.

Якось Краков’як і Чеслав, повернувшись на світанку із провіан-
том від хазяїна «малини», привели з собою Сокола. Від нього й дові-
дався Рейтар про знищення патруля Похмурого. Розповідь Сокола він 
слухав у бункері, сидячи на постелі, ще як слід не очунявши після 
сну. Був присутній при цьому і Леопард. Шморгаючи носом, геть за-
студжений, обірваний і переляканий, Сокіл доповідав:

— З отим Дезертиром, то було суцільне ошуканство, пане коман-
дир. Я стояв на варті біля хати, ближче до вікна. Дивлюся, визирає 
з сіней Дезертир, щось говорить до Литвина, і обоє заходять до хати. 
Затим подався туди й Павел. Що воно таке, думаю, хай йому всячи-
на?! Знову з’являється Дезертир і кличе Американця. Той теж іде до 
кімнати. Виходить, на варті я залишився сам. Це мене якось занепо-
коїло. Підкравсь я до вікна і тоді, пане командир, збагнув нарешті, 
що то за один, цей клятий Дезертир. Дивлюсь, а всі наші лежать на 
підлозі, в кімнаті отой Ставинський, котрого ми мали ліквідувати, і, 
здається, ще двоє — точно не скажу, пане командир, але ніби таки 
двоє — міліціонерів. Тримають наших на мушці, а той собачий Дезер-
тир між них як свій. Маю доповісти, пане командир, що зопалу хотів 
був дати чергу у вікно, та подумав, що однаково сам нічого з ними 
не зроблю, бо, напевне, у них тут скрізь засідки, а так принаймні і 
сам врятуюсь, і вчасно повідомлю про все пана командира. Ну, зна-
чить, відскочив од вікна, метнувсь за кучугури, а потім пригинцем 
через поля. Схоже, переслідували мене, але, як дістався до лісу, дали 
спокій. То була страшенна халепа з отим Дезертиром, пане командир, 
страшенна халепа.

Сокіл замовк і витер носа рукавом, бо скільки не мацав по кише-
нях, носовичка так і не знайшов. Рейтар, обхопивши руками коліно, 
на яке спирався підборіддям, стиха погойдувався, втупивши перед 
себе невидющий погляд. Паузу, що затяглася, порушив Леопард.

— Дозвольте в нього спитати, пане командир?
— Що? — очумався Рейтар.— А, запитуй, запитуй.
— А що сталося з хорунжим Похмурим?
— Були постріли, мабуть, забитий. Усе той триклятий Дезертир. 

А корчив свого...
— Ну, гаразд, Сокіл. А як ти на нас натрапив? Звідки довідався, 

що ми саме тут?
— Відчуття мав, пане сержант. Хазяїна того знав, бо ми років зо 

три тому на квартирі в нього були. Ну, то й прийшов до нього, спи-
тав, думаю, може, щось скаже. Тільки він мені нічого конкретного не 
відповів, мовляв, знати нічого не знаю, але як хочеш в мене трохи 
перебути, то будь ласка. Третього дня я до нього придибав. Ну, а сьо-
годні саме надійшли Краков’як з Чеславом і забрали мене з собою.
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— Ну, як, Леопард, маєш до Сокола ще якісь запитання?
— Ні, пане командир, не маю.
— Так. Я теж. Дякую тобі, Сокіл, ти добре показав себе. Можеш 

тепер піти попоїсти й відпочити.
— Слухаюсь! Спасибі, пане командир.
Одразу ж, як Сокіл вийшов, Рейтар рвучко підвівся, обмотав 

ногу онучею і, притупнувши, натягнув чобіт. Узувши другого, випро-
стався.

— Слухай уважно, Леопард. Сокола — ліквідувати. Негайно, але 
без шуму. Міг зрадити той Дезертир, проте так само може виявитися 
запроданцем і Сокіл. Тобі не здається, що йому аж надто пощастило? 
Напоровся Похмурий, напоровся Литвин, в яких конспіративного до-
свіду стало б на десятьох, а якийсь шмаркач Сокіл, бач, спритніший 
від них. Могли його перевербувати. Так чи інакше, ми не можемо 
ризикувати. Та й, кінець кінцем, зрадник чи не зрадник, а Сокіл за-
слуговує на розстріл хоча б за своє смердюче боягузтво. Ліквідувати 
його зараз же.

— Слухаюсь, пане командир.
— Це, по-перше. По-друге, ще нині ти із своїми хлопцями повинен 

здійснити операцію, про яку заговорила б уся околиця, і після того 
відійти. Поки що в район Боцек, там перечекаєте. Маєш тут кого на 
оці для ліквідації?

— Маю, командире.
— Кого? Де?
— Недалеко, у Мокрому. Є там така родина: Канюки. Сама 

комуна та ормівці. Батько і двоє синів, з яких один недавно повернув-
ся з армії, у КВБ служив.

— Згоден. Сквитаємось по-своєму: за кожного нашого — п’ятеро- 
їхніх.

— Так точно.
— 1 ще одне, Леопард. Призначаю тебе своїм заступником. За-

мість Похмурого.
— Дякую за довір’я, командире.
— Гадаю також, що найближчим часом мені вдасться залагодити 

в центрі присвоєння тобі офіцерського звання.
— Во славу вітчизни, пане капітан.
— Відтепер у мою відсутність кожне твоє слово є законом для 

всіх патрулів. Похмурий вже не повернеться: вбитий чи заарештова-
ний — на одне виходить... По-дурному вскочив: пиячив, утратив пиль-
ність, здичавів. Операцію треба провести сьогодні чи завтра, бо коли 
вже підсунули Сокола, то невідомо, до чого ще додумаються. Пополуд-
ні я мушу йти. Рокита залишиться у тебе. Я повинен зв’язатися з цент-
ром, зробити інспекцію в Акули й укомплектувати з цивільної мережі 
зо два нові патрулі. Зв’язок зі мною через «поштові скриньки». По-
кладаюсь на тебе, Леопард. Ми ще повоюємо!

— Я не підведу, пане командир.
Сокола вбили, коли він, пообідавши, дрімав. Матрос впритул 

вистрілив йому в скроню. Увечері, перевдягнувшись у цивільне, зали-
шив табір Рейтар. Невдовзі після цього Леопард повів своїх людей 
у напрямку села Мокре, що лежало неподалік від залізничної колії 
Сєдльце — Гайнувка.

...Останнім часом Еляшевич не міг похвалитися добрим станом 
здоров’я. Мучив його сухий надсадний кашель, голова розламувалася
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від болю, а вечорами ще й дошкуляла гарячка. Ковтав мало не жме-
нями таблетки аспірину, пив міцний чай, тримався, як міг. Не дуже 
все це допомагало: інколи почував себе вкрай знесиленим. До того ж 
з настанням осінньої сльоти занедужала мати і ось уже місяць, як 
не вставала з ліжка. Тим часом Еляшевич, до якого сходилися всі ос-
новні нитки справи Рейтара, не міг дозволити собі бодай ненадовго 
залишити службу. А події, пов’язані з цією справою, останнім часом 
сипалися як з мішка. Ще якихось пару тижнів тому Жачковський за до-
помогою Ставинського знищив патруль Похмурого, а банда, наче беру-
чи реванш, здійснила напад на село Мокре. Еляшевич відрядив туди 
свого заступника. Разом з ним поїхав Грабик і два відділення держ- ' 
безпеки під командуванням сержанта Покшиви.

Чекаючи на інформацію з місця подій, а також на результати 
операції, готові в разі потреби негайно вислати допомогу, в кабінеті 
Еляшевича сиділи Жачковський і Боровець.

Еляшевич тільки вгамував черговий напад кашлю, як до кабінету 
ввійшов Грабик.

— Ну, нарешті! Доповідайте, товаришу Грабик.
Той тільки махнув рукою і важко опустився на стілець.
— Що тут доповідати?! Нема на них пропаду! Знову три трупи. 

Уявіть собі, майже цілу родину в Мокрому замордували.
— Кого?
— Канюків: батька і двох синів. Члени партії, ормівці. Молодший 

хлопець щойно з військової служби повернувся. Від тебе, Боровець. 
Я його бачив кілька разів на операціях. Ви його теж, певне, пам’ятає-
те, шефе: такий чорнявий, високий капрал. Був з нами, коли справою 
Годзялків займалися, та й на інших операціях.

— Як це сталося?
— Банда увійшла в село ввечері, коли вже посутеніло. Мали, 

видно, точну інформацію, бо двоє пішли до хати, а кілька — до коопе-
ративної крамниці, де старший з братів Канюків працював продав-
цем. У крамниці й застали обох, там їх і застрелили. Над капралом, 
схоже, ще й познущалися, бо хлопець геть побитий і постріляний, мов 
решето. А ті, в хаті, замордували старого. Залишили вирок, як зав-
жди, і зникли. Жах та й годі: троє покійників в одній родині. Мати 
й сестра голосять. Люди в селі страшенно збудженій обурені.

У Боровця, коли почув прізвище Канюка; аж ду^ч перехопило. 
Тепер, коли вже не залишилося ніяких сумнівів, що вбито саме його 
капрала, він тільки зубами заскреготав з безсилої люті. Немає в жи-
вих капрала, його батька, його брата... \

— А хлопець на весілля мене запрошував! Яке ж воно, це жит-
тя! — гірко промовив він. /

Озвався Жачковський:
— То різники, людина для них ніщо. Але заждіть, товариші, тут, 

якщо я не помиляюся, назвали прізвище Годзялків.
— Так. Було таке подружжя. їх теж замордувала банда. У черв-

ні. Люди Рейтара, але хто конкретно — невідомо.
— Похмурий. Мені розповідали. Рейтар дав наказ ліквідувати 

Годзялку, а Похмурий постарався, додав і його дружину.
— За що їх убили?
— Годзялко повідомив міліцію про їх відвідини.
— Звідки вони про це дізналися?
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— Хтось із села помітив, що Годзялко їздив до Цєшанця, а ввече* 
рі в селі з’явилися військові. Цього їм було досить.

Задеренчав телефон.
— Еляшевич слухає. Так, так. Втрати є? Це дуже добре. Ну що ж, 

давайте хоч цих двох. Тільки швидко, товариші, бо тут кожна хвилин 
на важить. Отже, чекаємо!

Він поклав трубку. Щось записав до блокнота.
— Дзвонив заступник. Прихопили банду. Наштовхнулися на них 

біля Журобиць. Встановили, що це патруль Леопарда. Трьох бандитів 
убито під час сутички: Леопарда, Ришарда й Тигра, А Кракус покінчив 
із собою. Живими взяли Матроса й Рокиту. Я просив, щоб їх якнай-
швидше допровадили сюди.

— А Рейтар? Де ж Рейтар? — спитав Жачковський. Еляшевич 
розвів руками.

...В присутності Леопарда Рейтар намагався не показувати, що 
звістка про ліквідацію патруля Похмурого приголомшила його. До 
тяжких дум про Ольгу, про дитину, що мала з’явитися на світ, про Ц 
долю додалося усвідомлення близької поразки. Його загін, ще кілька 
місяців тому такий численний, від моменту ліквідації патруля Похму-
рого, по суті, втратив свою боєспроможність, стояв на межі цілковитого 
фізичного знищення. Міражі, що їх Рейтар іноді підсвідомо плекав, 
розвіювались від зіткнення з дійсністю. Він не мав контактів за ру-
бежем, втратив підтримку місцевого населення, йому бракувало зброї, 
продуктів, амуніції, людських резервів. З ідеї, якій він прагнув служи-
ти чи принаймні волів вважати, що служить їй, зосталися самі заяло-
жені фрази, одна облуда. Політика, яку він прагнув провадити, пере-
творилася на непростимий злочин. А що то за люди, яких він водив 
за собою під різними гаслами! Фактично по лісах никала нікчемна 
жменька завошивлених, геть деградованих горлорізів.

«Що робити? Що робити?» На це питання він не знаходив відпо-
віді. Порожнеча. Безвольність. Страх. Депресія. Моральне похмілля. 
Дно.

Лише свідомість того, що Сокіл міг зрадити, змусила його на 
короткий час діяти. Наказ ліквідувати Сокола й провести операцію 
в селі Мокрому був його останнім продуманим організаційним захо-
дом. Усе інше, в тому числі й призначення Леопарда своїм заступни-
ком, робилося автоматично. Підсвідомо в Рейтара зростало бажання 
вийти з гри. «Стрельнути собі в лоб? Втекти? А Ольга? Дитина? 
Спробувати витягти до лісу агентів цивільної мережі?» Залишаючи 
патруль Леопарда, Рейтар ще не мав готової відповіді на ці запитан-
ня, але фактично вже зробив вибір — він тікав. Скрадався лісовими 
просіками, трохи не бігом перетинав навпростець голі осінні лани. Але 
від гнітючих думок не втечеш... «Хами, кляті хами! Де ж поділася їх 
шляхетська гордість, де вірність традиціям? То це задля них я своє 
молоде життя змарнував, для них, наче вовк, по лісах вештаюсь — 
і така мені дяка? Хами, кляті хами! Купила їх комунія; електрика 
у них в голові, господарство, школа, дорога, кінь, корова. Що їм до 
тієї боротьби! Цей кульгавий Молот був не такий дурний, як здава-
лося. Він їх таки розкусив». Рейтар підняв комір, захищаючи обличчя 
від різкого вітру. І знову почув слова Молота: «Кров, тільки кров за 
нами. Вже стільки років ми не маємо ані хвилі спокою — ні вдень, ні 
вночі. Того, що ми з тобою за цей час натворили, убеки нам не виба-
чать, а до чого прагнули — ніколи не осягнемо. Найрозумнішим було б
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розпуститй хлопців по домівках, хай в гною длубаються, а самому 
пустити собі кулю в лоб», «...стрельнути собі в лоб, стрельнути собі 
в лоб, в лоб, в лоб». Свище вітер, і вчувається в його скигленні: 
«Стрель собі в лоб, Рейтаре, повісся, Рейтаре. Повісся, повісся». Хо-
лодний піт. Жа£. Рейтар біжить, біжить щодуху, аж спирає в грудях, 
біжить до цілковитої знемоги, перечіплюється, падає обличчям у кар-
топлиння. Лежить нерухомо, важко дихає. Притискає розпашіле облич-
чя до холодної осінньої землі. «Залишитися тут, залишитися. Ні, ні! 
Не діждетесь. Ольга, дитина. Так, так. Він вивезе їх звідси в безпеч-
не місце, влаштує як слід, а сам повернеться сюди. Тоді він їм усе 
пригадає!» Рейтар- підводиться. Ноги самі йдуть у знайомому напрям-
ку. Валькова Турка. Рідний дім. «Школи їм захотілося. Чекайте, я 
вам дам школу!» Вітер дме чимраз дужче. Пронизливо рипить хвірт-
ка, погойдуючись на зірваній завісі. Рейтар одним стрибком опиняє-
ться під стіною. Обережно обходить будинок, Поблизу нікого. Він 
натискає ліктем на шибку вікна, встромляє руку й знімає гачок. Вітер 
розчахує вікно, і разом з вітром до хати прослизає Рейтар. Сідає 
в кутку на старому стільці. Тиша. Пробігла налякана несподіваним 
гостем миша. За вікном стугонить вітер, дме у вибиту шибку. Лунко 
калатає серце. Спогади. Знайомі запахи. Рейтар виходить у сіни. 
Рухається автоматично, наче сновида. З сіней дерев’яними сходами — 
на горище. Там повно соломи, сміття, поламаних імеблів, усілякого 
шмаття. Він люто хапає одну, другу, третю в’язку соломи й шпурляє 
в сіни. Злазить назад. Розкидає солому по всіх кутках. Відчиняє двері 
до комори. Намацує потемки бляшанку. Смердить гасом, рештки його 
хлюпочуть на дні. Кропить ним солому. Відчиняє навстіж вікна, щоб 
сильніший був протяг. Нахиляється, дістає сірники. Бухає полум’я, 
жадібно лиже гасовий слід. Хихотить вітер, хихотить Рейтар, енергій-
но потріскує вогонь і кидає на побілені стіни примхливі веселі тіні. 
Полум’я лащиться до Рєйтарових ніг, наче хоче обняти його коліна. 
Той, ніби вийшовши з летаргії, вилазить у вікно, перестрибує через 
паркан, полями оминає село і, пройшовши вже з добрий кілометр, 
зупиняється на пагорбку під лісом. На тлі розкошланих вітром хмар 
його дім палає велетенським вогнищем, що чимдалі розростається. 
Якийсь час Рейтар дивиться на пожежу, мов загіпнотизов&ний. Вогонь 
шаленіє, рветься в небо, гнівно порскає скопами іскор. Рейтар бру-
тально лається. «Хами збунтовані! Я вам покажу школу, я вам пока-
жу! Я ще повернуся сюди, і тоді ще не такий дім поставлю. Заждіть, 
хай тільки Захід рушить. Я вам ще покажу. Досить за вас підстав-
лявся. Своя сорочка до тіла ближча. Поїду до Вроцлава, до ІДеціна 
або ще кудись. Маю трохи грошей, маю трохи золота, вистачить для 
мене, вистачить і для Ольги, для дитини. Але заждіть, хами, я сюди 
ще повернуся, і тоді начувайтеся: дерев забракне, коли почну вішати!» 
1, вже не озираючись, Рейтар попрямував у ніч.

...Ще того ж вечора було допитано захоплених Рокиту і Матроса. 
Обоє водно заявили, що Рейтар був у їхньому патрулі до вчорашньо-
го полудня, але потім, перевдягнувшись у цивільне, пішов. Куди? 
Цього вони, звісно, не знали, могли тільки здогадуватись. Офіційно 
Леопард оголосив, що Рейтар вирушив інспектувати інші патрулі.

До пізньої ночі Еляшевич аналізував усі факти й події останніх 
днів. їх було досить багато, і, систематизовані, вони давали підстави 
зробити імовірний висновок щодо того, де слід шукати Рейтара. Еля-
шевич мав у своєму розпорядженні сильні козири. Був Жачковський,
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котрий, перебуваючи в банді, багато чого довідався. Були люди 
з патруля Похмурого, були Матрос і Рокита, була родина лісника 
з Петковського лісу, був арештований за багаторічне співробітництво 
з бандою ксьондз Патер, був загадковий підпал Рейтарового будин-
ку — факт, який, проте, можна було тлумачити однозначно.

Безперечно, ключем до таємниці зникнення Рейтара, і найпевні- 
шим ключем, є рудоволоса красуня, від минулого тижня його дружина 
Ольга. Хто вона і звідки?

Ксьондз твердив, що вперше побачив її в лісовій сторожці. Хто 
вона і звідки — не знає, прізвища теж не знає.

— Я вірив їм на слово, до метрик не заглядав, не до того було.
— А гріха ви, ксьондзе, не боялися: а раптом то двоєженці?
— Бог свідок, що я діяв з примусу. їхні вчинки, їм і відповідати 

перед богом. Той Рейтар, пане, це ж божевільний, він не терпить ні-
яких заперечень! Як же то я, беззахисна духовна особа, міг би чинити 
опір його грубій силі?

Родина лісника теж знала небагато. Лісничиха зустріла-
ся з Ольгою, як було домовлено, на базарі в Лапах і після весілля 
одвезла її, в базарний-таки день, назад у ті самі Лапи. Ольга вийшла 
на ринкову площу й змішалася з натовпом.

— Шановний пане, вона цілу дорогу й слова не промовила, а 
питати я не наважилася, бо Рейтар мені суворо заборонив. Отак її 
до лісу привезла, так і назад приставила. І за це тепер мушу під зам-
ком сидіти!

— Ну, не треба так... Не такі вже ви безневинні. Чи не краще 
було б поїхати зразу до міліції?

— Боялася, пане.
— А може, ви помітили щось характерне? Вона з міста чи з села? 

Чим займається? Ну, може, щось інше вам в око впало?
— З міста вона, пане, з міста, це напевно. Така випещена, руки 

ніжні... О! Стривайте, пане! Я гадаю, вона кравчиня. Видно, що руки 
в неї звикли до голки. А як вона шила, пане! Блузку на весілля у мене 
допасовувала: десь там, знаєте, треба трохи підкоротити, десь додати. 
«У вас, може, є машинка?» «Є», — кажу. Як сіла вона шити, то я 
одразу побачила, що вона в цьому дуже вправна.

— То кажете, що, можливо, кравчиня?
— Напевне, пане. Ручуся, що кравчиня.
Отже, треба було починати з Лап і там, або ж поблизу, шукати 

рудоволосу жінку на ім’я Ольга, відому як кравчиня. А та пожежа... 
Коли припустити, що Рейтар, залишивши патруль Леопарда, йшов до 
Лап, то, либонь, не обминав би Валькової Гурки, що лежала саме на 
його шляху. Дім підпалено — це факт. Чи ж не Рейтарова то робота? 
Ну що ж, подзвонимо завтра до Лап, попросимо, щоб там пошукали 
цю Ольгу.

Рвучко відчинивши двері, до кабінету мало не вбіг Грабик і мовч-
ки поклав перед Еляшевичем протокол допиту Матроса. З виразу 
його обличчя Еляшевич зрозумів, що йдеться про якісь надзвичайно 
цікаві відомості. І справді, з показань Матроса виходило, що під час 
весілля в лісовій сторожці він бачив дружину Рейтара і впізнав у ній 
вдову колись відомого йому кравця з Лап. Він навіть знає, де ця 
Ольга мешкає, бо в сорок п’ятому році шив собі у того кравця форму. 
Не згадував про це досі, бо ж його ніхто про такі подробиці не питав, 
а сам він, ясна річ, навіть не подумав, що це може придатися.
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Єляшевич підвівся. Ще раз зважив подумки всі за і проти, перш 
ніж остаточно прийняти рішення про негайний виїзд до Лап. Так, оче-
видно, саме там має зараз перебувати Рейтар.

...У Лапах знали рудоволосу Ольгу. Авжеж, ця жінка після смерті 
чоловіка кравцює сама, тільки шиє вже для жінок. Але навряд чи 
вона має щось спільне з бандою, мабуть, то якесь непорозуміння. Ота 
святенниця, домувальниця, дивачка? Проте, якщо ви, товариші, на-
полягаєте, будь ласка, завтра зранку покажемо, де мешкає, можемо 
й людьми допомогти. Еляшевич категорично відрубав: не вранці, а за-
раз же, негайно.

Місцеві працівники привели їх під дім, що нічим особливим не 
вирізнявся з-поміж інших: стояв серед занедбаного, по-осінньому го-
лого саду, обгородженого з боку вулиці високим щільним парканом 
з дощок. Солдати оточили будинок і подвір’я. Вулиця ще спала. Крізь 
хмари де-не-де проглядало блякле світанкове небо. Коло Еляшевича 
стояли Боровець, Жачковський і Грабик. Розмовляли пошепки.

— Значить, так, товариші. Один з вас піде зі мною, двоє залиша-
ться тут керувати операцією.

— Я з  вами, шефе, — швидко проказав Боровець і витяг з кобури 
свій «ТТ». Еляшевич тепло глянув на нього.

— А може, іще хтось? — наполягав Грабик.
— Вистачить двох, товариші. Якщо Рейтар справді там, то без 

стрілянини не обійдеться, нема чого всім підставлятися під кулі.
— Дуже ризиковано взагалі туди лізти. Чи не повикурювати їх 

в якийсь інший спосіб? — озвався Жачковський.
— Як? Не підпалювати ж дім. Чорт його знає, що він там на-

думав. Може, має якийсь замаскований бункер чи запасний вихід 
і втече? Не будемо ж ми стояти надворі й чекати, коли він сам зволить 
до нас вийти. Та й день уже починається. Ні. Місто повинно мати 
спокій.

— Ризиковано, шефе,— повторив Жачковський.
— А ти хіба ніколи не ризикував? Є в житті такі моменти, голу-

бе мій, коли уникнути риску неможливо. Хтось повинен на нього 
зважитись. Адже молодих солдатів туди не пошлеш. Ну, треба діяти, 
товаришу Боровець. Я йду перший, а ти мене, голубе, підстраховува- 
тимеш. — Еляшевич вийняв пістолет.

— Зрозумів, шефе.
Коли вони наближалися до ганку, Боровець зауважив, що землю 

скував перший морозець. Під ногами похрускував лід на замерзлій 
калюжі. Еляшевич став під дверима. Боровець, прикриваючи його, 
зачаївся під поруччям ганку. В напруженій тиші чув гучне калатання 
власного серця. Еляшевич енергійно постукав. Мовчання. Постукав ще 
раз і ще. Якусь хвилю було тихо, а потім почулися чиїсь кроки, ри-
піння сходів чи дерев’яної підлоги.

— Прошу відчинити! Міліція!
Ніхто не озивається, хоч рипіння і кроки чути знову. Еляшевич 

ще раз повторює вимогу, тоді подає знак Боровцю. Той, поправивши 
шапку, з розгону б’є плечем у двостулкові двері. Еляшевич тієї ж 
миті вскакує в темні сіни, Боровець — за ним. На сходах, що ведуть 
на другий поверх, майнула жіноча постать. Жінка була аж нагорі, 
очевидно, тому Еляшевич її не помітив, біжучи до кімнат. Боровець 
подався в її бік. Руде, пишне волосся спадало жінці на плечі. Була 
вона в нічній сорочці, боса. Прекрасна, мов та мадонна. Ольга. Вона
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навіть не поворухнулася, щоб пропустити підпоручника. Боровець 
енергійно відсторонив її й кинувся до кімнати. Перини на ліжках роз-
кидані, валяються брудні чоботи, цивільний піджак. Ні, тут його вже 
немає. Унизу, десь у глибині будинку, пролунав постріл і одразу ж 
за ним другий, третій. «Хай йому чорт, я ж мав прикривати шефа!» 
Схопившись за поруччя сходів, Боровець стрибнув через них просто 
в сіни й побіг до покою. Нікого. Відсунуто шафу, а за нею — хитро 
замасковані, тепер відкриті двері. Де Еляшевич? Де стріляли? Знову 
два постріли, що майже злилися в один. Якась захаращена комора. 
Звідкись пробивається світло. Двері, шо ведуть в сад. Боровець ви-
скочив надвір. Одразу ж за порогом, широко розкинувши руки, горі-
лиць лежав Елящевич. Боровець впав на коліна, схилився над ним. 
Там, де серце — рана, струменить кров. Не впильнував, не уберіг! 
Від безсилої люті Боровець мало не розплакався. Де цей Рейтар, 
чому не стріляє? Озирнувся довкола. За кілька метрів, скоцюрбив-
шись, обличчям до Еляшевича лежав чоловік у самій білизні. Рука 
судорожно затискала «віс». Сорочка на грудях убитого квітла черво-
ним цвітом. Підбігли Жачковський і Грабик. Почали надходити сол-
дати. Нараз через їх кордон продерлася жінка і в німому відчаї 
припала до тіла Рейтара.

Грабик прикрив хусточкою обличчя Еляшевича. До Боровця, що 
стояв наче укопаний, підійшов Жачковський, обняв його за плечі. Боро-
вець здригнувся і, мов сновида, рушив просто вперед. Зупинився, 
тільки наштовхнувшись на дерево. Став, вперся чолом у стовбур 
яблуні. Сніг  ̂ Тільки тепер він усвідомив, що падає мокрий лапатий 
сніг— перший цього року. Боровець нахилився, зачерпнув жменею зим-
ної снігової вологи, протер нею очі й скроні. Десь поблизу простукоті-
ли на стиках колеса поїзда. За парканом, грюкочучи по бруківці, 
в’їздили в місто перші селянські вози. Підпоручник Боровець узяв 
пістолет на запобіжник, сховав йото до кобури і, застебнувши, пере-
сунув її назад. Чимдалі густіший сніг затягував світ білою пеленою. З

З  польської переклали Ігор БРЕЧАК 
та Еллада ВОЛКОВА
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