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І 

НА «ЗОЛОТИХ БОГІВ» 

Уже третій день, як ревуть гарматні бої над^околиця-
ми Медвина, гукає-сміється ворожа артилерія,— а за 
кожним її гуком піднімаються до неба криваво-червоні 
стежки полум'я з селянських осель... 

Горить село. 
А недалеко, на Гордієнкових горбах, кипить жорсто-

кий бій: старе й мале вийшло з села назустріч непро-
ханому ворогу... 

Б'ється червона селянська воля, умирає на своїх 
осьмушках та обніжках, але боронить тілами, кров'ю 
свої оселі од армії «золотих богів». 

Клекотить бій, гарячий, червоною крівцею вмитий... 
— А наші?! Глянь, Параско, Чубатенко: «За мною, 

вперед!» 
— Та-та-та!..— залопотів крилами смерті кулемет, а 

з рову: 
— Ура, слав-а-а! 
— Хлопці, ріж і бий! 
— Дай кулемета! Сенька! 
І летить... Чуб, як грива на вороному коні, розчісує-

ться на льоту вітром, в очах гартується залізо з кров'ю 
і — смага з піни на губах припала пилом, чорніє... 
Летить сонячною курявою Сенька-кулеметник і стро-
чить умілою рукою по ворожих лавах... 

А бій кипить... Ось уже пішли до бою з вилами, со-
кирами. а ворог — стіною-муром налягає, щоб розбить 
селянські ряди... 

— Чорна короговка майнула на Козацькому шляху... 
— З батареї б'ють! 
— З вилками, на шлях! 
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Сіра курява пронизалась свистом куль, упала чорним 
шаром на обличчя людські... 

— Прикладом гада! 
Затремтіла під сонцем стеблом зомліла гречка — 

похитнулась назад: «Ай!» 
Креше полум'я, іскриться, і в диму, як чорні при-

мари, мріють над селом тополі, попелом припалі, жов-
та, язиката змія блискавкою прорізала дим і... 

— Цю-у-уй — цюв-уй...— співають кулі, і рветься 
пил горбами. 

— Юшковці одходять і... куль немає... і... 
Страшно, рішуче гукнув тоді до селян .Чубатенко: 
— За погорілі наші хати, за кров братів і волю на-

ш у — вперед!.. 
Якась невідома сила ревнула по-звіриному з грудей 

селянських, підняла степом помсту і — пішли: окро-
пили білу гречку з медами гарячою кров'ю, поцілува-
ли востаннє горби і... 

Сонце здивоване сталої похитнулись вороги! 
— Слава, слава! — покотилась луна ярками та до-

линами. 
— Чубатенка нема... 
І тінь хрестом лягла на гречці... 
— Цю-у-уй — цюв-уй...— співають кулі, і рветься 

пил горбами... 
— Гей, хлопці, пшеницею до шляху: ворог нас об-

ходить! 
І побігли бойовики до шляху. А за ними Сенька-

кулеметник: вискочив на шпиль, стрічку нову в ку-
лемет заклав, а тоді... 

— Ой хто ж оце так здорово вціляє?.. 
Упав коло кулемета. Червона кров Сеньки полилась 

на потолоченуТтшенйцю і, гаряча-гаряча, збігала стеб-
лом на суху землю... 

* * * 

Заплакали села... Уже не чути, як гукає гармата: 
далеко-далеко одступило військо «золотих богів», і на 
місці гарячих боїв селянської волі лишилась чорна 

^^зуїна, полита сльозами, як дощем... 
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І тоді: озолотило сонце похмурі хмари на заході і 
втопило червону багряницю, як той сум, у ставу та 
й прослало над пожарищем... Дивіться... 

Чорна, обсмалена соха в клуні розп'ялась над крок-
вами, як мати над дітьми, а коло погреба, он там, 
де танцюють золоті стрілки сонця, хтось заломив ру-
ки і з мукою тихо-тихо чи до неба, чи до себе: 

— В ногах лазила, цілувала руки, чоботи... Бать-і . 
ки рідні, не паліть... осінь іде... ви ж — люди, так — 
ні-і... 

Цілі__улищ вшсошено огнем-косою. Чорні повалені 
т хати, щербаті повітки і все віками дбане добро, а в 

попелі тліє горе матері... 
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— На Гордієнкових горбах... сини в бою за волю 
лягли! 

Хто зрозуміє їх вічне горе-журбу, хто загляне в їх 
зотлілі душі?.. 

Тільки вітер рве присмажений пісок з попелом і 
кидає на стару драну свиту, кидає, прислухається. 

У старій драній свиті стала серед двору мати Сень-
ки-кулеметника: 

— Згоріла. Троє малих дітей, як мишенят... І стар-
шого вбито... 

— Стоїть пшениця потолочена, серпа просить, а 
вони кров'ю поливають... 

Ой у полі жито копитами збито... 

— Хи-хи! 
— Дочко, Парасю, бачиш — під обніжком Сенька з 

кулеметом? 
— О, зараз з нами, тільки вночі, як голуб коло 

клуні пролетить: «мамо, мамо»! 
. . .Копитами збито жито... 

— Почорнів, як головешка. А такий хороший, мо-
лодий... Це ти, Параско, моя невістка? 

— Пшеницю будем жать, як золото, снопи класти, 
бо горобці п'ють. Як золото, снопи класти... 

Через лісу слухала сива тінь діда Андрія, слухала — 
плакала: 

— Стерялась, бідна, з журби... Як чайка б'ється 
грудьми... О, знов: 

Ой не зорі з неба: горе! 

Обхопила руками обгорілий стовп у воротях і страш-
но, нелюдським голосом, заспівала коло дітей: 

Ой голуб ти, сивенький, 
Ой скажи-скажи ти мені, 
Де мій син молоденький?.. 

І замовкла, заніміла. 
Легко повіяв вітер, далі притих, послухав горе-

журбу матері і, здавалось, сам заплакав над потоло-
ченою кіньми пшеницею... 
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НА Б У Р Я К И 
(Згадка з дитячих літ) 

Літо. Починає благословитись на світ. Мати рве на 
городі росисту цибулю, меле пляшкою сіль і кладе з 
сухою паляницею до торби-рукава... 

Ранішній солодкий сон; страшенно хочеться спати, 
аж пахне і сниться: біліє полями туман, а росою — 
молоко, холодне і смачне-смачне; перекликаються 
півні... 

Слухаю: щось легенько гладить голівку, плаче... 
Прокидаюсь. 

— Це я, моя дитино! Вставай, пора: Шаповал пробіг 
недавно до зборні, збираються... 

Розкрила свитку, глянула на порепані ноги сина: 
«О діти, діти! На буряки, пузатим служить, весь вік 

поневірятись по наймах... За що? Де ж тоді бог? Ні, 
далі ц ь о г о Не буде, люди...» 

— Нічого, сину, я не плачу, самі сльози ллються. 
— Снилось молоко? Ех, горе наше... 
Вмиваюсь холодною водою на ґанку; коло вікна 

шелестить листя явора, а підняті нерви дратує туман 
з росою і... 

Сердито, мовчки гострю сапу; мати молиться до 
кривавої сонячної смуги на вікні, журливо поглядає на 
мою маленьку, жваву постать, кривиться, і сльози, як 
золото, котяться по блідих щоках і падають росою на 
жовту долівку... 

— Сьогодні, мамо, треба купить тому рябому собаці 
півпляшки — не дає гонить два рядки, треба підма-
зать... 

— Ой нещастя, де ж того четвертака взять? 
— На бур-ря-ки! Дівчата, молодиці!.. 
Загавкали собаки, і вулицею пробіг, як козак, чор-

ний, загорілий прикажчик, і знов кутком покотилось: 
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— На бур-ря-ки! 
Хапаю мовчки торбу й сапу — до панської економії! 
Оглянувся: шелестить явір, лащиться Лиско, а над 

ярками зайнялася, горить червоним полум'ям смуга 
неба... 

— Сімнадцять копійок день... маленький брат... ма-
ти... Ех! — вітром врізався в р0ІШСтТ~стежки, далі ти-
хо, таємниче: 

— Боже, коли б гонить сьогодні два рядки! Яке це 
щастя: два рядки — синя сорочка, хліб... А як же па-
ни? 

Росистий ранок заплакав дзвониками, і шляхом до 
пристані фаетон — блись-блись колесами — аж смішно 
стало! 

— Купаються в добрі чужому... Ми робимо. Ну да, 
так: п а н н а ш в о р о г ! 

Засміялись дзвоники шляхом аж на вигоні, і тільки 
чути голосну пісню полільниць та іноді хапливе: «Ру-
шай!» 

Все змішується — пісок холодний під ногами, пісня... 
Ой горе нам, молодим, 
З цим прикажчиком дурним, 
Гей, гей! Ох-хо-хо! 
З цим прикажчиком дурним,— 

весело затягли дівчата, та... 
Сердиті, заспані молодиці моргали, приказували, 

і останній акорд пісні покотився сивим степом аж до 
гусачівських ланів: 

Гей, гей! Ох-хо-хо! 
З цим прикажчиком дурним! 

— З жиру, батькові дочки, казитесь! 
— Бач, Серафимка побачила прикажчика та як ви-

гукує! 
— Високо літа, де то сяде... 
Прикажчик ліниво підганяв свою булану, попалював 

цигарку і жартував з молодицями. 
— О! Моргнув оком,— думка: «Треба попросить 

дядину — в і н до неї залицяється, щоб... той... два ряд-
ки...» — Попросив. 
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— Хай поле, але коли одстане, прожену з лану! 
— Ні, дядечку, їй-богу... 
— Ми будем переполювать, не бійся, Тронька,— 

сказала та й посміхнулась чорнява... 
«Яка вона добра й гарна... Але ж: два рядки — 

тридцять п'ять копійок, синя сорочка!..» 
Я був щасливий. 

* * * 

Зайняли постать. Працюю не розгинаючись, стара-
юсь, зверху пече сонце, а в грудях печія, і десь гли-
боко-глибоко думка жевріє: «Мужицька доля гірка...» 

— Гай-гай! Тронька, не одставай! 
Підводжу голову: мої рядки переполоті, а коло рову 

стоїть чорнява Пріся і кличе обідати. 
І знов — хороше і смішно, почервонів і дістав ци-

булю з торби... Обідаємо. 
До полудня працюють мляво, а коли попише таболь-

щик, починають, як каже рябий Шаповал, дуріть: 
Ой уже сонце над вечірки, 
Бере пана за печінки! 

Лановий лютує, лається: панові ця пісня не подо-
бається! 

А хтось на злість знову: 

Нехай бере, нехай ріже, 
Нехай... 

Вечоріє. А долинами на зеленій ботвині, як дівоцт-
во молода здає з дружками, стелиться: «Ой кінця 
ми, кінця...» 

Повертаються додому змучені, в пилюзі, голодні. 
Колосками кланяються жита, шумить од поділок 

вітер, а загорілі, трохи потріскані ноги одбивають 
якийсь чудний музичний такт: 

— Легка втома... дома... 
Передній ряд заколихався, сміються, а сміх гарний, 

простий... 

Ох і на заводі, на фабриці.. . 

13 



— Тра-та-телень, тра-та-телень! — виграють на са-
пах голодні хлопці, а пісня котиться степом, в зо-
лотій пшениці, кісники смиче, волошки цілує і жарта-
ми пестливими берізку обгортає... 

— Тра-та-телень... 
Село в ярку. Я дома; нашвидку ковтаю картоплю 

з лушпайками, розказую матері, як пив коло криниці 
«собака» півпляшки і що гарна у Прохоренка дівчи-
на,— переполює мої рядки. 

Розказую щиро, інтимно... 
Мати посміхається, журливо хитає головою: 
— Оддишеш, завтра неділя... Сьогодні рябенька 

знесла перше яйце: збираю тобі на штани... Заробляй, 
синку, треба... Ми бідні, недостатки... 

Подала води, поклала старий кожух на лаві і ще 
раз перепитала сина, хто переполював рядки... 

— Прохоренкова... Гарна дівчина... 
Зажмурив око, почервонів, а мати помітила і запи-

тала: 
— В повітці будеш спать? 
Тихо. На ставу скрекотять жаби, в просі хававкає 

перепілка, і хтось чорний з золотими зірками на 
киреї вкриває голову рукавом старого кожуха... 

— Ай, садками!.. 
О, танцюють зорі, блищать сапи, співають дівчата,— 

а попереду уквітчана любистком Пріся йде... Чорні 
коси з пшеничними колосками... Сміється, жартує, лізе 
через перелаз... 

Цілую холодний рукав кожуха, спросоння посмі-
хаюсь і сплю дитячим сном. 

Ніч. 

14 5 



ЗА З Е М Е Л Ь К У 

Сміялися-танцювали, а молода плакала: вийшла 
заміж — та після вінця... 

— Люблю тебе, Палазю, та не знаєш за щб? 
— Ха-ха! 
— «За щб?» — зацвірінькали на повітці горобці. 
— За земельку! — гукнув п'яний сват. 
— Ги-ги! От диво! 
— Ми, Паньчуки, музики; граємо гарно, краще всіх: 

сватаємо дівчат на врем'я, за земельку, плюємо дурням 
кислооким, що про гріх лементують... Ми понімаєм 
діло... 

Так сказав сват. 
В о н а плаче-заливається, проти сонця платком сльо-

зи втирає, людей не бачить. 
— Не кисни, інвалід! — сказав ласкавий молодий, 

по-гадючому здавивши очима. 
Й о г о обсівають; на перелазі дітвора зібралась шаж-

ки ловить, та ба, не кидають: овес та конфети дріб-
несенькі з колосками зеленими... летять та в воду 
падають! 

— Староста, пані підстароста, благословіть... 
— Дурень ти, Грицьку, вони молоденькі, самі, знаєш, 

краще... Ну да. От примєром... Став'янський самогон 
краще... не сивий, правда? 

— Не журися,— каже Гальці, старшій дружці, гнуч-
кий клен, бо Палазя вмерла, зотліла... 

Гудуть бубни, весілля йде... 
— Ой гуляй! Самогону, свате, боярам давай! 

Торох, торох, по болоту, 
Іде Панько на роботу!.. 
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Вечоріло. Над ставом вода парувала; сизо-жовтий 
туман жита криє, а болотяні віхи воду дмуть — л и х о 
буде... 

«Лихо буде»,— бубонить бубон на весь куток та до 
скрипки прислухається. 

«За земельку — долі не буде»,— плаче-тужить скрип-
ка з цимбалами і змішує цей плач з п'яними піснями 
весільними... 

* * * 

— Зустрічай, мати, зятя в хату!.. 
— Треба, сестро, треба! 
— Ой яка хороша буде ніч: хмари через місяць 

котяться — на погоду! — промовила мати молодої та 
й задумалася, зажурилася. 

А улицею, криком-зиком, весільний поїзд ішов... 
до молодої в хату, в прийми, за земельку... 
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В Х А Т І Ш Т У Р М И 

Наддніпрянське вкрилось, як і інші села, густими 
осінніми туманами. Хати, здається, мов п'явки, вп'я-
лися в мокру землю і стоять такі зажурені-зажурені 
та дощем-негодою побиті... 

Січе осіння мряка, оббиває вітер необставлені ха-
т и — хазяйство сільської голоти, бо... 

—_Гнил&_зима впала цього року — то підмерзає, то 
розтає... Не вспіла промайнуть покрова, як забіліло 
поле. 

— О, даються взнаки такі зими голоті: захарчує 
картопля — світу не радий! 

— А втім, злидні... 
Тільки-но ви до хати, як напівгола дітвора шарах-

^ нулась на піч, і з-за комина на вас визирають зля-
кані бліді обличчя дітей. 

— А бліді, мабуть, не од сала? 
^ В хаті ДЦіурмиу-крім буряків, картоплі та капусти, 

немає нічого. Бідний. 
Далі ваше око впало з печі на піл — просто спус-

тилось вмісті з білявенькою дівчинкою, котра видав-
лює з вікна воду. 

На полу, під жердкою, стоїть ковганка: в неї стікає 
дощова вода з стелі. 

Так помалу, тихо: кап-кап-кап. 
Напільне вікно вихилилось луткою надвір, і вода так 

і плющить, і плющить. 
У вікнах онучі — шибки побиті. А діти лічать кра-

плинки — веселі, сміються: горе не поклало ще на 
їхні молоді душі печаті суму, журби. 

— Сашко, дивись, раз, два... О, зараз не капа — 
дзюрчить! 

— Химко, чого це воно дзюрчить? 
— Мені холод-но-о,— плаче Сашко. 
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Химка, білявенька дівчинка, заспокоює маленького 
брата і сумно проказує: 

— Дзюрчить? Нічого, Сашо, батько залагодять дір-
ку... холодно—нехай протопимо грубу... 

До хати ввійшла бліда довгобраза жінка. 
— Ось і мати; а ти плакав, дурень... 
З-за комина почувся якийсь пискливий голос: 
— Я їсти хо-чу-у... Не дають їсти... лежу... 
— Господи! Подай їм, Химко, картоплю! 
— Давала — не хоче: вона, мабуть, мамо, хвора, бо 

така гаряча-гаряча. 
Мати журливо-безнадійно глянула на образи. 
— За що ми мучимось? Багаті самогоном заливаю-

ться, а ми з голоду пухнемо... Голий грабить, палить: 
хай грабить!.. 

Рішуче підвелась: 
— Улясю, дочко моя хороша! Що в тебе болить, 

голубко... 
Не доказала і залилась дрібними, як горох, сльозами... 
Діти й собі зайшлися плакати. 
Химка зціпила рученята, схилилась на стіл і гірко-

гірко заплакала; Сашко ж злякано поглядав то на 
матір, то на покуття, на образ св. Миколи, уквітчаного 
польовими васильками, і хлипав. 

А Уляся з гарячки шептала: 
— Картопля... надоїло... всігда картопля... 

* * * 

— Дядько Корній ідуть... 
— Чого це він з роботи?.. 
Стукнули двері. 
— Драстуйте. Плачете: воно всігда так — біда біду 

кличе... Там, на пасбурах, з Михайлом нещастя, тут 
Уляся... 

— В больниці?! 
...Штурмі на цукроварні одбило пальці. 
Закам'яніли постаті на стінах; в хаті запанували 

тиша і жах, і тільки знадвору було чути, як шумів 
дощ і трясло вітром шибки: вічне горе просилось у 
сім'ю Штурми... 
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С Х О Д К А 

Обіди. Сонце ллє електрику на обшарпані оселі села 
Шубовки. Червоно-жовті плями його змішуються з 
порохом шляху і, здається, занадто старанно одби-
вають у собі найтонші дрібнички улиці... 

0 зелений-зелений спориш, потріскана кора верб, 
сміття... 

1 все це присипане подорожнім пилом. 
Іде возовиця сіна: помалу, похитуючись, скриплять 

вози, хтось хрипло гейкає на воли, покрикує на дітво-
ру, а курява, розвішана на тинах, як сіре-сіре полот-
но, котиться слідом клубком, спинається на горбах 
у стовпи і — тільки іноді випливе норцем з пилюги 
якась селянська дитина, г у к н е — і далі знов селом — 
сіре полотно... 

— Петро, скидай же сіно — да на сход! Чуєш?! 
— Га? 
— Га?! Виходь на сходку! 
Десятник, обсотаний сірим полотном, побіг далі. 
Петро ж кивнув головою — знак згоди, а його пу-

зата конячка затупала жвавіше: ударив по жижках... 
Поїхали. 
— Хто скликає? — сердито гукнув Кисіль.— Чорт 

його вказив би... Тут ройка треба поймать, а його мор-
дує... 

— Більшовики. 
— Ум... Чорти червоні приїхали? — Кисіль злісно 

плюнув і пішов до зборні... 
Сходка клекотіла... 
— Наша програма, брати, більшовицька каже, що 

розкладку повинні платить тільки багаті. Це — закон. 
Та й з чого бідний заплатить? 
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— Правильно, товаришу! 
— Кого ж, товариш, щитать багатим? 
— Того, хто має більше трьох десятин. 
— Киселі, Тарани, Гордійчуки — от з кого будуть 

дубасить, а ми. Антон, сірі... Ха-ха-ха!.. 
— Підтягни очкурню, діду Кисіль! 
— Чорте до те, синенько цвіте... 
Довго і гарно балакав промовець. Нарешті спинився, 

запитав: якою ж стежкою нам іти до кращого життя? 
За що йде боротьба? 

— За волю і життя. Правдивий шлях, товариші,— 
шлях боротьби... Оце наш шлях. 

Петро Цюпка крутнув головою: у його родилась дум-
ка, родився шматочок власного життя, такий сіро-
жорстокий в своїй основі, що Цюпка чуть не крикнув: 
«Солодко, брат!» 

...Дуже просте діло: у Цюпки немає двадцяти про-
центів трудоспособності! Пішли на завод пана Чортко-
ва! 

...Так, так. Кров маленькими струмочками стікала 
по бороді на груди, я лежав непритомний, а щось 
сміялось у пасах машини: 

— Солодкий сахар... ха-ха... 
Почувся гудок, і вони пішли робить: хіба що? 
— В Цюпки нема двадцяти процентів? Наплювать. 
Цюпка підвівсь і рішуче підійшов до столу. Руки 

його трусились, очі блищали завзятістю, і тільки 
одно ухо під сонцем зашарілось, як у школяра. 

— Я.. .—почав Цюпка,— до стежки... Да. Забастов-
щик з дев'ятсот п'ятого года і говорю: в ушах у нас 
ще й досі дзвонять панські казочки, а кругом, як ка-
зав оцей товариш, рабство. Подивіться, батьки, на ді-
тей: багато їх, правда, багато? 

— Ми мучимось — нічого, але яка доля наших ді-
тей через десять-п'ятнадцять год? 

— Вічні наймити! 
— Сини Киселів студенти, а ми їхні молотники? 
Цюпка люто, з болем втопив очі в Киселя. 
Всі притихли. 
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— Ні, наша стежка — червона... За революцію! От 
і все... 

Цюпка, схвильований, оглянув сходку. 
— От, бра, пробрав... 
— Правильно, Цюпка! 
Сірий Антон обійшов круг столу, догнав діда Ки-

селя і хитро поспитав: 
— Діду Кисіль, яка стежка?.. 
— Мовчить скобло... 
Сходка розходилась. 
— Здорово, брат, сказав Цюпка,— краще од більшо-

вика, розумієш, видумав, каже: «Наша стежка — чер-
вона...» 

І довго ще було чути селом балачки про червону 
стежку Цюпки. 
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Т О В А Р И Ш Г А В Р И Ш 

Хай не ображаються письменники-естети, що я до-
зволив собі написати таке буденне оповідання. 

Ну, справді, хіба варто писати про двісті п'ятдесят 
пайових яєць у кооперативі села Долини, про товари-
ша Гавриша, що вистроїв цю крамницю, і, нарешті, про 
самого Кіндрата Осику, що оповідав таку нудну істо-
рію?.. 

Але я, автор, насмілився написати. 

— О, це справді була історія!—вигукнув, ударив-
ши обтесаний брус ломакою, дядько Кіндрат.— Не 
тільки я, Кіндрат Осика, але уся Долина не забуде 
товариша Гавриша. Одного не знаю: чого наше село 
Долиною охрестили? Може, через те, що з нашими 
полями межували землі пана Долинського? 

Я засміявся. Так, село було не в долині, де цвіли 
сади Долинського-пана; його замикали аж три Татар-
ських шпилі, що ранком один із них заступав сонце 
долинянам до самого снідання, а два інші стояли за 
селом, мов ті стовпи до великих-великих воріт...' 

Але за Татарськими шпилями люди бачили далекий, 
сивий давниною, а влітку — пашнею, під осінь — 
туманами з росою, степ... Гей, як з ями якої виривав-
ся у долинянина крик, коли вибігав на гори, за Та-
тарські шпилі! 

А в селі було так, як і скрізь, земля клітками та 
смужками, а на якусь клітку вісім-десять душ: «їж, 
мовляв, хліб,— тільки пальців не кусай!» 

Осика оповідав далі: 
— Добре ще було тому, хто з прадіда бережок за-

хопив, тому хоч городина жалю не робила; а вже ті, 
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кому пізніше довелося ліпить свої хати під Татарсь-
кими шпилями, коли садовили молодий вишняк на-
весні, довго дивилися у сиву далечінь степу, а потім 
сердито спльовували сажнів на три вниз і недобрим 
словом згадували батьків своїх, що бережка не за-
хопили. Просто: не було де виплюнути свою злість, 
бо плюнути, як дехто раяв, услід панові Долинському 
далеко було, та й заробітки панські пам'ятати дово-
дилося... 

А просвітку — ніякого, бо на все село в одного 
тільки Максима Журавля псалтир був; пізніше трохи, 
років за п'ять до революції, як земство однокласну 
школу поставило, прийшла на село, разом із гребін-
цями, «Конотопська відьма» Грицька Квітки, а «Коб-
зар» Шевченків, казали люди, тільки в учителя Гав-
риша був, але його, козака, як прищикнули за той 
«Кобзар», дак тільки після революції виринув! 

Любив він долинян здорово; було, каже жартуючи 
до якої-небудь баби: 

«Чи не чули, вчора я нове зілля од пристріту на 
березі знайшов: «картопляники». 

А вона як почне йому ті зілля всякі згадувати, ду-
має — й справді Гавриш якісь нові картопляники ви-
копав! Тоді він подякує, сам усе це записує, а коли вже 
вона почне допитуватися, засміється та: 

«То я пожартував, бо ми з хлопцями вчора товчени-
ки на полі варили, а Кіндратів Карпо (це мій, виходить, 
хлопець!) каптопляники все згадував...» 

Баба тільки рукою махне: отак випитав у неї, як 
те зілля шукати... 

Була ще у Гавриша Мар'яна на селі,— довга дуже 
історія,— але померла — зажурилася, як його до тюр-
ми загнуздали! Ой там любилися так, що як заспіває, 
було, Мар'яна (а вона жила на моєму кутку), прокля-
тий син буду, не можна спать, ну підводить тебе з 
сіна в клуні, аж ростеш наче, їй-бо! Так одклепав Гав-
риш за того «Кобзаря» три годи; були ще грішки за 
ним, правда, з Долинського економією: спалив хтось 
на другу ніч, як тільки Гавриша забрали до тюрми, 
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але діло це якось потухло, бо таки часто горіли тоді 
не одні економії; а бува, й дядько заможненький — 
дивишся, все наче гаразд, а він тобі до бога димом 
пішов!.. 

Яке вже не є глухе наше село, а докотилася й сюди 
чутка, що погнали Гавриша з київської тюрми десь 
золото копати; село з того часу як заніміло, бо зату-
жили по базарах, заголосили ту мобілізацію скажену: 
матері в припіл сльози ховали, наче ранню росу стру-
шували, сестри схлипували, а жінки з дітьми тільки 
приказували: 

Не йдуть царі самі биться, 
А вас, бідних, гонять... 

Далі не пам'ятаю... Але за товариша Гавриша я 
докажу тобі. 

Осика нахилився до мене й пошепки додав: 
— Хай оцей чоловік пройде: це — Журавель. У-у! 

Там багатир колись був — по три пари волів держав. 
Я, звичайно, погодився переждати Журавля, бо, 

правду кажучи, подобався мені Осика своєю манерою 
оповідати, а сам був уже чоловік у літах, часто каш-
ляв спльовуючи, а його колись, мабуть, у молодості, 
глибокі, ясні, з довгими віями очі видавлювали тепер 
сльози... Але в голосі ще бриніла така сила, він так 
умів захоплюватися якоюсь подією з власного чи гро-
мадського життя, що мимоволі слухав би Осичиних 
оповідань без кінця... 

— Ну, Журавель потолочив уже пісок вулицею, 
тепер можна й розказувати,— продовжував знову 
Осика. 

— От крамниця наша: збоку глянути, виходить 
ніщо, правда? А скільки-то ми попомучилися по тих 
базарах, де всяке стерво підстригати мужицьку вовну 
хоче!.. Але я вже буду все по порядку розказувати: 
якраз, наче на гріх, доснувалася думка до Журавля! 
Його, бачте, синок да скінчив двокласну (це в сусід-
ньому селі), а коли на селі настала ото голодовка, 
дехто почав уже пробувати, який-то на смак курай, 
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тоді до села приїхав несподівано товариш Гавриш 
(він уже тоді з «товаришами» був!). Ну, приїхав,— 
зразу ж до мене — старі знайомі; зрадів я, та, правду 
кажу, не дуже, бо село аж клекотіло тоді: Журавлен-
ко завів свою гарнізацію (бо хотіли хліб у багачів 
трусить, і тільки хто про це писне — на другу ніч у 
ставу плаває!). 

«Гавриш у комуні тепер...» — прошепотіло ще зве-
чора село. 

Я потерпаю собі, побалакав із Гавришем, розказав 
йому про наші долинянські порядки, а він зціпив 
зуби, взявся за голову да так за столом аж застиг: 
думав. 

«Хліб,— каже мені Гавриш,— нехай кров стікатиме 
з того хліба — потрусимо. Не можна ж, щоб хтось 
вимінював грамофони та золоті сережки, а комусь із 
кураю смерть у чоловічках вигравала. Цього не буде!» 

Ми довго отак мовчки просиділи коло коптилки, вже 
моя стара й картоплю поставила на стіл, каже: «Хо-
тіла картопляників спекти ради гостя, а борошна й 
пилинки немає...» Гавриш так якось чудно засміявся, 
мабуть, згадав, як він бабу картопляниками про зілля 
випитував! 

«У мене,— каже,— десь у торбі ще є шматок хліба: 
хватить на вечерю... А де ж це ваш Карпо?» — питає 
у старої, а вона на всю хату так і заголосила: «Убили 
на війні мого сина...» 

Промовчали ми цю хвилину, а далі Гавриш і каже: 
«Ех, життя на селі злиденне! Революцію зробили, 

а ви й досі не опам'ятаєтеся: здихаєте, а злишків у 
багачів забрати боїтеся, правда?» 

«Да воно,— одказую йому,— правда. Он, за вашої 
пам'яті ще, скільки балакали за той кооператив, а й 
досі толку немає: скубуть останні злидні по базарах...» 

«Оце вже,— мовив уголос Гавриш,— чортівня зовсім. 
Але скажете, брешу, коли не збудую долинянам 
кооператив!» 

Сказав це він, а я тільки-но картоплину обчистив, 
коли це коло дверей (у мене там сука спала на ґанку) 
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як заскавулить, так я й обмертвів: «Це — Журавленко-
ва гарнізація...» 

Заходять вони утрьох до хати, а Журавленко рево-
львера в руці держить — от-от стрельне... 

«Яка твоя програма?» — питає він не поздоровкав-
шись, у Гавриша. 

«Яка програма?» — пильно так дивиться на нього 
Гавриш, а той знову: 

«Ти за комуну чи крестьян?» 
Ну, думаю собі, отут нам усім трьом жаба цицьки 

дасть: Журавленко не милує. 
«Чудний ви чоловік,— каже йому Гавриш,— ре-

вольвера треба заховати, а то він ще вистрелить, а 
ми повечеряємо з дядьком Кіндратом, а документи мої 
маєте: безробітний учитель». 

І витяг із-за пазухи якісь папірці та й передав 
Журавленкові; підкрутили вони тоді ґнота у моїй коп-
тилці, крутили того папірця коло світла на всі боки, 
а далі Журавленко запитав: 

«Печать якась подозрітельна. Як ви, хлопці, ду-
маєте?» 

Узяв того папірця ще Миронець, з нашого ж таки 
села парубок, але він іще змалку був якийсь такий 
собі, що не всі дома ночували: 

«Да,— каже,— все хорошо, печать только неяс-
ная...» 

А по цій мові, не вспіли ми й по дві картоплини 
з'їсти, як Журавленко роздяг до голого тіла Гаври-
ша, але нічого не знайшли, а торбину його стара на 
піч кинула. 

Я встряв до розмови, а він, син чортів, так на мене 
вовком як глянув, наче два карбованці подарував: «Ля-
д у , — каже,— старий, закрий свою, а то поганий вітер 
віє...» 

Погомоніли вони за ту програму з Гавришем, а він 
же, хай легко згадається, так говорив з ними та лаяв 
(бо проти вітру слова не можна було сказати), що вони 
ще до себе в гості закликали... 
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— Ідіть уже, тату, обідати,— прибігла кликати ро-
ків десяти дівчинка Осику, а він узяв її за розпатлану 
голівку, нахилив і поцілував. 

— Скажи матері — ще рано, он-но й досі коопера-
тив не зачиняли на обід, а вона поспішає... 

— Це моя найменша,— посміхнувся в сивого вуса 
Осика. 

— А Гавриш пішов із села ще вдосвіта, а на 
другий день за Татарськими шпилями заскрекотав 
кулемет: що тоді робилося в Долині, переказать не 
можна! 

Журавленкова гарнізація гонить людей на мобіліза-
цію: ніхто не йде, люди виснажені голодовкою, а во-
ни літають селом на конях, як лути, та нагаями, хто 
не хоче йти, прасують! 

«Оце тобі за камуну! Ти камуни захотів?!» 
Люди хрестяться та моляться: «Якої комуни? Ніхто 

не хоче, тільки живого пустіть...» Побігали отак до 
обід кіньми, постріляли десь, коли, чуємо, біжить кут-
ком Журавлівна та голосить: 

Ой братику-сОколику, 
Де ж твої козаки-орли?. . 

«Це,— кажу я до своєї старої,— мабуть, Журавлен-
ка піймали?» А воно так і вийшло: піймала, тільки не 
комуна, а куля під шпилями. 

Кров'ю скропили тоді лишки хліба у куркулів — 
це правда, але не можна ж було по-людському поді-
литися з ними. В одного Журавля триста пудів пшени-
ці перемитої, як золото, знайшли на хаті, а в Миронця 
загнилася у жомовій ямі, а не хотів людям навіть на 
одробіток дати! 

Отаборився тоді у селі товариш Гавриш. 
А в нас на той час одного ладану не хватало: по-

кадить на селі, залить його самогонкою та запалить,— 
хай за Татарськими шпилями вітер розвіє! Ну, такий 
скрут був — не можна переказати! 

Люди ходять, як зачумлені, ніхто не хоче не те 
що за роботу якусь там братися, ні, отак тільки й чуєш, 

27 



бувало: там убили, там спалили когось, а там хліб 
на лопату з вікна вимагали — за крадіжками, кажу, та 
розбоєм світу не видно... 

Ну, дійшла черга й до церковного сухостою (його 
навозили ще до миколаївської війни). Удень ще сором-
ляться, а серед ночі почали красти. 

Зустрів я раз Гавриша, питаю: «Що це воно роби-
ться?» 

«Є,— каже він до мене,— місце для сухостою: завтра 
хай виють усі до бога, до чорта, а я заставлю силою 
строїти кооператив. Я сам покажу долинянам, як тре-
ба робити». 

А я добре знав, що слово у товариша Гавриша — 
діло, одно неясно мені: чого це саме йому захотілося 
в неділю? 

Ну й діла були! Гавриш на сході об'явив, що по два 
фунти солі видає тому, хто з'явиться у неділю на 
роботу (о, він знав, куди стрельнути, бо на сіль ще 
скрутніше за хліб було), і, коли тепер згадаю, просто 
не віриться: півсела вийшло на роботу ще вдосвіта, 
а коли за шпилем виринуло сонце — наше добре сні-
дання,— у землю закопували шули... 

А сам Гавриш скинув шинелю, а за ні̂ м десять 
червоноармійців — і вивозили своїми кіньми підвали-
ни. Копали землю, а вона, стара, скреготіла під ло-
патами: не хотіла, видно, вигону без бою дарувати!.. 
Я дошки пиляв із дядьком Дмитром: мука, а не пи-
ляння — він, козак, зголоднів, пилки не потягне, а 
старий Чумак довго стояв та дивився на роботу, а 
далі скинув свиту, перехрестився до сонця, каже: 

«Може, боже, гріх буде — прости разом з Осикою, 
а не можу дивитися, як Дмитро штани часто підсми-
кує!..» 

1 став у широкій, сірій, ще не добіленого полотна, 
сорочці до пилки... 

Я, автор, що так невдало переказую оповідання 
Кіндрата Осики, бачу живого діда Чумака в недобіле-
ній, сірій сорочці; він стоїть у пам'яті поруч із то-
варишем Гавришем, і кооперативна крамниця села До-
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лини, мислю я, так само велика творчість для май-
бутнього моєї країни. 

Хай не сміється читач, що привик захоплюватися 
складними ситуаціями героїв; у селі Долині є теж 
складні ситуації, але вони часто бувають, за словом 
Осики, прості, до курячого яйця. 

За Татарськими шляхами, де ще й досі, коли йдуть 
на вулицю парубки, вони дзвінко вигукують, а один 
робить долонями рупор і дико ірже, як молодий жере-
бець, у безмежні зоряні світи... 

— Ніколи б зроду так не робили люди,— каже до 
мене захоплений Осика,— коли б не товариш Гавриш! 
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Він цілих два тижні, мабуть, не спав, але добився-
таки свого: крамниця, мов світлиця у пана Долинсько-
го, була нарешті готова. 

«Ану ж , — гомоніли межи собою люди,— побачимо, 
яке-то в Гавриша слово». 
Це вони за ті два фунти солі згадували! 

А він,— хитрий псявіра був,— не збрехав: обіцяв 
видати за неділю сіль — видав. 

Треба було паї збирати, а в нас же, кажу, всі го-
лі, як бубон: де тих грошей на крам дістати? 

А Гавриш К З Ж 6 . 

«По десятку яєць приносьте, з останнього стягніть-
ся, а треба. Не можна кидати почате діло, хай по-
сміхаються з вас сьогодні, але завтра самі прийдуть до 
вас на «прийдіте поклонімося...». 

Отоді всі повірили йому на оте «треба», що за два 
фунти солі не збрехав: дали паї, дали в заставу 
все, що змогли дати. 

— О, це була історія! — вигукнув Осика це слово. 
Стоять наші багачі, посміхаються. 
«Гавриш,— кажуть,— голого до голого спинами сту-

лює, хоче з цього кооперацію зробити». 
— А що, може, не зробив? — запитує мене схвильо-

ваний Осика, показуючи волосатою рукою на крам-
ницю.— Був з'їзд, а Долинянське кооперативне това-
риство— перше... О, хіба я можу забути товариша 
Гавриша? — звертається знову Осика. 

— То Гавриш і тепер у вас працює? — запитую я 
дядька Кіндрата. 

— Де там! — якось важко зітхнув Осика.— Немає. 
Але я скажу, коли вже почав, по порядку. Він же 
заснував у нас сільськогосподарську артіль на землях 
пана Долинського: правда, вона скоро засохла, артіль 
та, але за це наш кооператив прищепився. Оце тепер 
трохи охляли — недорід підрізав, а все ж крутимося, 
як той казав... 

— Ого, хай скрізь би, дядьку Кіндрате, крутилися 
кооперативні діла, як у вас, то ми вже, як казав 
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Ленін, давно б злидні струсили... Все до соціалізму 
наблизили б. 

Але Осика не слухав моєї уваги. 
— Ех, товариш Гавриш! — промовив упівголоса Оси-

ка, потім повернувся своїм широким лицем до ме-
не: — Повіриш, ми їздили від села клопотатися до 
партії, щоб не забирали його на той скажений польсь-
кий кордон, наче знали, що то буде смерть товарише-
ві Гавришеві... 

Він на хвилинку замовк, а далі: 
— Ну, а в партії, сам знаєш, коротко все це: не мож-

на... Там йому відповідальніша робота. Виїздив він 
із села восени: грязюка саме така стояла — по коліна, 
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але нікого так не проводили селяни, як Гавриша!.. 
Комуніст б у в , — зробив тут же свої висновки дядько 
Кіндрат,— добрий чоловік був — добра й слава. 

— Годі вже тобі чоловіка морить там, іди обідать,— 
покликала вдруге Осику жінка в новій, жовтогарячого 
кольору, хустці. 

— Насипай...— одказав він їй, а сам не підводився, 
сидів на тесаному брусі — голова гойдалася до землі, 
а права рука, якою він любив, коли розмовляв, ро-
бити широкі рухи, зціпилась у кулак. 

— Не знаю, може, там помилилися (але Гавриш не 
такий, щоб не дати про себе звістки), але я довідався 
про його смерть у кооперативі. Листа з дивізії одер-
жали, де сповіщали про смерть Гавриша в бою з поль-
ською охороною: хотіла, кажуть, кордон перейти... 

Ми мовчки встали; сонце вже давно звернуло з 
обіду, і Татарські шпилі з голими покришками підій-
малися над зеленою Долиною, мов стовпи до великих-
великих воріт. 

— Оце й усе ,— промовив Осика, додавши: — Як для 
кого, але я ніколи не забуду, а може, й долиняни, 
товариша Гавриша... Хто ж струснув наші злидні? Мо-
же, Журавленки? 

І він показав рукою на крамницю, де вже після обі-
ду одмикали важкі замки для буденної роботи. 

Ми попрощалися. Але найзвичайнісіньку коопера-
тивну крамницю села Долини,— що стоїть у моїй па-
м'яті поруч із товаришем Гавришем, з його, як думає 
Осика, фатальною смертю на польському кордоні,— 
я, автор, мислю так само великою творчістю для май-
бутнього моєї трудящої країни. 
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МАТИ 

Кінь, запряжений у нового кованого биндюга, стоїть 
уже давно коло воріт; на возі лежить засланий бре-
зентом жатий пирій, а в передку чорніє стара кирея. 

— Я поклав тобі, сину, кирею про всякий случай,— 
каже до мене смутним, тремтячим голосом батько. 

— Ну, от! Не люблю я ваших жалощів! — вигукую 
сердито коло порога, брязнувши цеберкою.— Заберіть 
назад її, чуєте? 

— Ех, сину, сину,— ромовляє докірливо батько,— 
не кричи хоч ти вже на старого, бо так закричали ме-
не за цей місяць — жить не хочеться. 

Мене пориває підійти до батька, взяти його ши-
року, з рубцями од кісся руку і поцілувати її, щоб 
він залишив собі у пам'яті цей поцілунок на ціле 
життя... 

Але я, прикусивши до болю нижню губу, поспішаю 
до хати: так, батькова правда — надходить велика 
буря. 

Хмари вже заступили під лісом кавалерію, що брела 
по перса коням житами; чорне сонце, втикане багря-
но-червоними стрілами на вітер, запалило за селом 
вітряк, і гарматні ядра, перегукуючись свистом при 
зустрічі, лягають на нашому, польському боці, мов 
ті підсвинки у вибоїни дороги, не розриваючись... 

— Уже не видно й одного поляка,— каже, зіп'явшись 
коло вікна, мій менший брат; сестра-десятилітка си-
дить на долівці та кує сльозами підніжок столу — 
не слухає, а коли стукнули двері, брат злякано плиг-
нув, мов той шкодливий кіт на покуття; тоді чорна 
тінь упала з вікна на змучене лице матері, на ро-
зірвану з гарячки на грудях сорочку; підтичка тієї 
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сорочки з товстого, тканого ще на локті полотна, а 
станок — жовте, солдатське. 

— Андрію...— закашлялася вона, вимовивши моє 
ім'я, але говорити було важко, а сестра струснула 
на лице сльозами, примовляючи: 

— Ой матінко-вутінко, де ж нам тебе зустрічати-
виглядати-и-и?.. 

— Не застуй світла матері! — вигукнув я з якоюсь 
люттю на брата, що сидів на лаві та дивився 
зляканими очима на хвору. 

Мені такий жаль та сум... У нашій хаті, ще як 
писав брат Петро, все по-старому, все благополучно: 
блискуча піч стоїть, поколупана до цегли, стіл чорний, 
аж вилискується під лепом, і паляниця на тому столі 
з дрібком солі, а вікна низькі й м а л і — в о н и дивляться 
тільки на купу гною під повіткою, а більшою шибкою 
вгорі крайок лісу закреслюють. 

— Таким, сину, як ми,— казав батько,— коли нема 
заробітків — нема життя. Конем орудую, а все наче 
з рук падає, все думаю: сходив Херсонщину, троє літ 
протрубив у шахтах, у Кривому Розі, а ви дома на 
півдесятині злидні посіяли — наче мало ще нам їх 
і так!.. Така була сила в мене—одвірок виломлю ру-
кою,— зносилася: ні сходив, ані спив... Та хіба тільки 
я такий?! 

А мати на долівці, на соломі, де в головах старі 
баранки лежать сиві, за брата заступається: 

— Не займай його, він малий ще...— видавила вона 
з грудей разом із кашлем ці слова, а потім хотіла 
ще підвести руку до сестри — не подужала. 

Я, ковтнувши солону сльозу, сказав: 
— Ви ж не вмирайте, мамо, чуєте? Не вмирайте! 

Я привезу сьогодні доктора, чуєте? 
Мати поворушила головою — одмовлялася, а далі 

розплющила свої великі очі, як обвалені копитом ямки 
на лузі з водою,— пильно вдивлялася в моє обличчя; 
здавалось, давно-давно вона колись його запам'ятала 
собі, хотіла щось промовити — не можна: губи ловили 
повітря, а голосу не було. 
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Я спам'ятався: треба їхати! 
— Простіть мені, мамо,— сказав я, ставши на ко-

ліна. Батько, що стояв коло порога, голосно заридав, 
підхлипуючи по-дитячому так само, як і сестра, на 
всю хату; брат Петро пригнав з поля корову ще 
в полудень, нарвав їй гички, нагодував, усе того ха-
зяйства миршавого доглядаючи, а на крик у хаті 
став на порозі з латаним мішком у руці, а такий 
був, мов камінь той німий... 

— У другий раз... 
Мати мовчала. 
— У третій раз...— І я підвівся рішуче на ноги, а 

вона глухо мовила: 
— Бог простить, сину... Не їдь тільки, дитино... 
У матері знову починалася гарячка; їй знову лили 

на гаряче тіло самогонку, а брат Петро, засукавши 
рукава, розтирав. 

У хаті засмерділо горілим зерном: це батько з Пет-
ром випорожнили на материні ноги останню пляшку 
самогону... 

Батько поклав кулака, мов горнятко загоріле, на 
стіл,— сказав: 

— От жисть! Польський офіцер своєму собаці ногу 
перев'язував, а ми, виходить, гірше від собак здихає-
мо?! 

— Біжи, Петька, ще до Одарки по самогонку,— на-
казував він братові. 

Петро взяв на лаві пляшку, міцно стиснув для чо-
гось у кулак пробку, вискочив у сіни, але не встиг 
причинити двері, як гукнув: 

— Ой горить десь на селі! Це, мабуть, на Джулає-
вому кутку, а дим валує аж у береги!.. 

— Катай по самогонку! — гостро наказав батько. 
Ми вийшли з хати разом; пахло димом, а кутком 

заливались, гавкаючи, пси, село ж було німе, сто-
рожке й люте: я мовчки одломив з верби молодий 
дубець — поганяти коня. Петро підбіг до воза, хотів, 
видно, щось мені с к а з а т и — н е посмів, а батько йому 
вслід: 
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— Одна нога — тут, а друга — т а м ! — І брат, огля-
нувшись, побіг по самогонку. 

— Може, й не слід їхати? — поспитав обережно, при-
слухаючись до гарматного клекоту, батько, додавши: — 
Все рівно мати не діждеться того доктора, а сам десь 
накладеш головою або з конем до Польщі замобілі-
зують! ? 

У мене в серці за ті слова закипів жаль до батька, 
що не міг слова йому сказати, а лише мовчки од-
чинив ворота та повісив на них кирею чорну,— хай 
дома залишається, коли вмру по дорозі,— ударив дуб-
цем коня, рвонувши ліворуч віжку, і биндюг заскакав 
по сухій дорозі, вистукуючи гальмом так, як за го-
родом вистукував кулемет. 

У передку мого воза, в навмисне зробленій скринь-
ці, лежить револьвер. Чи не хотів спитати мене про 
його брат Петро? 

Я думаю: «Треба було залишити його дома, бо я не 
знаю, чи доведеться мені повернутися додому, чи 
ні?..» 

Шумлять перед дощем придорожні верби, шумить 
городина, а з верби, зриваючись на вітрі, летить во-
рон, крякаючи... 

...Поляки мобілізують підводи. Польська армія, зо-
дягнена в сіро-зелені німецькі шинелі, що нагадують 
колір жита, коли воно красується, розхристалась із дис-
ципліни й перелякано котиться перед босими більшо-
вицькими частинами на захід; наше село, як місцевість, 
де є стратегічний міст, сьогодні вдруге намагалися 
зайняти більшовики, і, повертаючи до Джулаєвого 
кутка коня, я не знаю, хто ж нарешті в селі зараз: 
пани чи товариші? 

— Хто б не був ,— кажу вголос до себе,— але в під-
води не поїду. Плювати мені, що б'ється в гарячці 
армія,— у мене дома так само б'ється мати!.. 

Я міцно стискаю руками віжки та здержую коня, 
що за кожним пострілом з гармати кидається злякано 
то в один, то в другий бік, і під сміх польських сол-
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датів, що стоять на розі Джулаєвої вулиці, потрапляю 
у бойову смугу... 

— От молодець хлоп,— гукає до мене один солдат.— 
Сам до штабу їде, правда? — сміється він золотим зу-
бом у передніх яснах до свого товариша. 

— У його віз добрий, проше пана, до Варшави 
вирядився,— глузує той, показуючи багнетом на но-
вий стан коліс у моєму возі. 

Мені хочеться крикнути до цього чваньковитого 
«жовнєжа»: «Не до Варшави, брешеш, а до Зеленогаїв-
ки!» Але в моїй уяві лежить, як і зараз, розхристана 
мати, що рве з гарячки на собі сорочку, а брат Пет-
ро, засукавши рукава, розтирає їй тіло самогонкою,— 
і не може через це зірватись таке слово. 

Я б'ю по жижках коня, обминаю обгорілий паркан, 
де кричать та плачуть, мов божевільні, люди, та пус-
каю коня вподовж переляканого села на всю прить... 

Я знаю одно: серце моє запеклося на руїнах поже-
жі, що подекуди ще й досі горіла, спопеліло страждан-
нями села, і, коли горло здавили сльози, я хотів ви-
тягти із своєї скриньки револьвера й стріляти кожного, 
кого зустріну по дорозі в шинелі, що нагадує колір 
жита... 

— Стій, ти здурів, чи що? — гукає до мене з-під 
повітки дядько Василь.— Куди це ти вирядився? Я ко-
леса з воза поховав, а ти панів до Волині підвозить 
рішив? 

— По доктора... Мати! . .—кинув йому під повітку 
слова, що змішалися з рясним дощем та заховали в 
золото-синіх огнях блискавки дядькову постать... Я на-
крив брезентом свою схованку та взяв конем до воріт, 
бо назустріч, похитуючись у сідлах, скакала мокра від 
дощу, мов той хлющ, трійка польських кавалеристів. 

Я захолонув од такої зустрічі. 
Так, не для слави польського офіцера хай будуть 

ці рядки! Але їх родила та велика й справедлива у 
віках ненависть мого народу. І коли полковник, май-
нувши чорно-малиновими краями плаща, ударив мене 
нагайкою, різнувши кривавою смугою моє лице, я 
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хотів був в ту хвилину лише запам'ятати риси цьо-
го звіра. 

— Бо зіокгоз!..— вигукнув він кінець лайки росій-
ською мовою, запитавши знову польською: — Ти хова-
єшся? Польща боронить тебе від більшовиків, а ти не 
хочеш їй служити, хаме?! 

Його кінь хрипів під удилами над моєю головою, а 
пан офіцер, не почувши крику та благання, запитав 
у своїх солдатів: 

— Со І о іез і? Со?! Хлоп німий, як скотина! 
Один з кавалеристів єхидно засміявся, вклонившись 

навіть на сідлі офіцерові, але другий суворо дивився 
на сцену та стримував свого коня; я витер тоді ру-
кавом кров, що стікала з рани, і спромігся сказати 
офіцерові польською ж мовою лише троє слів: 

— Дякую за визволення! 
О, він зрозумів! Люто сіпнувши за вуздечку свого 

коня, пан офіцер сказав до солдатів веселий дотеп, 
а далі гостро наказав: 

— До штабу! Ця собака — більшовик... У-у, голота! 
— Український інтелігент, проше пана полков-

ника? — засміявся, запитавши, влесливий солдат. Він, 
видко, ждав лише наказу, бо нагайка в руці, з жов-
тим лисичим хвостом коло ручки, аж підскакувала в 
солдата, але наказу не було: офіцер поспішав. Він 
тільки подивився на солдата стомленими очима, де 
можна було побачити доручення, що пахне у військо-
вих єдиним словом «смерть». 

І знову польська команда, грязь під копитами ко-
ней і метушлива думка, що бігає в мозку, мов сіре 
польове мишеня, коли шукає загублену нору. 

«Батькова правда,— каже до мене це сіре мишеня.— 
Мати, мабуть, померла, а твоя смерть — праворуч, на 
коні. Хай-но тільки за село виїде солдат... Не віриш?» 

-— Ні,— відповідаю, скригаючи зубами так, що ми-
шеня раптом десь зникає несподівано, як і з'явилося, 
а губи шепочуть лише одне: — Застрелити, за смерть 
матері та свою, хоч одного з армії, що носить житній 
колір шинелі,— рішив я, підсунувшись до своєї 
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скриньки та хруснувши пальцями: задубіли після 
дощу руки. 

А кінь мій, мов у тій пісні, зажурився та, споти-
каючись, ішов поруч із гнідим кавалерійським туди, 
де глухо крякали в житах кулемети, де брели зароше-
ні люди, де впало останнє, перед дощем, гарматне 
ядро, розколовши надвоє коло школи старого осокора. 

Ми їхали мовчки недовго. 
— Пан — інтелігент? — запитав мене несподівано 

солдат польської армії. 
— Так, учитель,— збрехав я, не розуміючи, до чого 

йде мова. 
Він засміявся, додавши суворо: 
— Так не можна відповідати польському офіцерові, 

розумієш? 
Я мовчав. 
«Хіба можна було,— гадав я , — сказати цій потай-

ній собаці про смерть моєї матері? Хіба можна...» 
— Часи пан має? — запитав він знову, не спускаючи 

з мене пильних маленьких хитрих очей. 
— Де там у нас часи ті будуть! — відповів я не в 

тон солдатові, глянувши мимоволі на захід, де хо-
вався під лісом довгий хвіст польського обозу. 

— І нічого не має? — спинив він раптом мого коня, 
а сам скочив із сідла на землю. 

Я встав з воза й ждав. 
«Не може бути, що він хоче розстріляти мене та-

ким способом»,— подумав я, приготувавшись до оборо-
ни на смерть. 

— Йолоп ти, чуєш? — крикнув легіонер, розмахую-
чи кулаками. 

Мені було зрозуміло, що коли людині втрьох 
розрубали нагайкою лице, коли вона має десь у схо-
ванці револьвера, це трохи скидається на йолопа, але 
я, мабуть, мав тоді такий вигляд, що сержантові до-
велося вжити такого влучного порівняння. 

— В чому річ? — поспитав я, здивований, у солда-
та.— Ведіть мене до штабу! 
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— Не вдавай дурня! Вивертай кишені, сарака! — 
гукнув осатанілий легіонер. 

Мені зробилося смішно. Так, тепер я розумів — і 
моментально вивернув; із кишені впала додолу ли-
ше квитанційна нотатка «О приемке продразверстки», 
яку я нахилився підняти та сховати знову, але сер-
жантові не сподобався мій рух, він злісно гукнув: 

— Не руш! 
— Квитанція за продрозверстку,— пояснив я, піді-

ймаючи папірця. 
— Розстебни сорочку,— спокійно сказав до мене 

сержант, оглядаючись злодійкувато на всі боки та 
підганяючи словами:—Скоріше, скоріше!.. 

У мене на грудях, на синьому шнурку, висів малень-
кий позолочений хрестик — подарунок матері, коли 
виряджала мене колись до війська. 

— Здійми,— якось тихо прошепотів він, і, коли я 
передав цю здобич, він уважно додивлявся до проби, 
а потім махнув чогось рукою: «Каз'на-що, мовляв, 
але пригодиться», витяг із-за пазухи великого га-
мана й положив туди мого хрестика... 

О, в тому гаманці були не тільки хрестики, що ма-
ли вартість таку, як мій! 

Я взяв на мокрій землі шнурок та нотатку. 
— Рушай! — сказав незадоволено сержант, додав-

ши: — За образу честі польської армії я повинен був 
тебе розстріляти, як пса. Так, як пса. Але зараз маєш 
підвозити до більшовицьких позицій набої, зрозумів? 
Ти не більшовик? 

— Дякую панові офіцерові! Ні! — вигукнув я радіс-
но, лише для гонору назвавши героя хрестиків офі-
цером... Але які прекрасні наслідки мало для мене 
це слово! 

Сержант похвалив мене, що я такий, мовляв, ро-
зумний хлоп, що навіть польською мовою володію. 

— Рідко трапляються такі хлопи,— зробив він зау-
важення.— Навіть українські інтелігенти... 

Але я не слухав; мене охопила така радість, що змо-
жу нарешті проскочити бойову смугу, зможу попасти 
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до бойового сектора більшовиків, де перед моїми очи-
ма стояла поза арміями лише Зеленогаївська лікарня... 
Я буду ридати перед лікарем так, як ридав мій батько, 
коли я прощався з матір'ю... Лікар повинен поїхати — 
це моя постанова. 

І я гнав коня до польського штабу з такою силою, що 
мій пан сержант лише посміхався: 

— О, ти гарячий! — приказував він, гоноровито 
осмикуючись, коли ми під'їздили до штабу. 

Дощ перестав. Вітер гнав на захід патлаті хмари, 
а над лісом вималював широку синю смугу, схожу на 
Дніпро коло Зеленогаївки. У ту смугу, здавалося, вітер 
вмочив старі дуби ще прадідівського бору — таке було 
суворе й грізне небо. 

На нашому, польському, боці хмари вгорі пливуть 
до тієї смуги чорними кораблями — ще хвилина, й синя 
смуга, що нагадує Дніпро, не вмістить цього небесного 
флоту! Десь далеко лунає канонада. А за селом, де 
штаб, з гарячкою та безпорадністю одступає до бору 
польська армія. 

Валка селянських підвід вантажить під лайку 
сержантів набої; коні місять ногами грязь, а ящики ла-
мають своєю вагою тонку шалівку возів, і, коли вже 
підводу навантажено, на воза вискакує, кидаючи туди 
товсту солдатську торбу, сержант; він злякано огля-
дається назад, де за горою йде густа, без перерви, пере-
стрілка, хвилину щось думає, а далі люто б'є коня та 
вигукує знову лайку на дядька, що коняка, смикаючи 
воза, заляпала його гряззю. 

Селяни, зрідка молоді, схиливши до землі голови7 
біжать по грязі, не сідаючи на вози, поруч із кіньми — 
така важка дорога. 

— Сідай, бо далеко б ігти!—глузує на возі сержант, 
задоволений, що він нарешті таки осідлав собі цього 
дядька в далеку дорогу... 

До нас підбігає схвильований старшина польської 
армії: 

— Я маю їхати, коня забито... 
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Але мій сержант на цей раз не забув, видно, нака-
зу свого начальника: 

— Проше пана капітана, але хлоп з наказу графа 
має підвозити кулеметні стрічки до більшовицьких 
позицій!.. 

Офіцер побіг до двоколок Червоного Хреста. Вони 
спішно підвозять, перекладаючи на селянські вози, 
поранених; кіннота гусарів у галоп виїхала пашнею на 
праве крило; вже сутеніє, я боюся, що польська армія 
зрушить під натиском раніше, аніж я зможу виїхати 
на гору, де є надія проскочити до Зеленогаївки! 

— Ьасіи]! Накладай!—підбадьорює мене наказом 
сержант, показуючи рукою на ящики з кулеметними 
стрічками. 

Під вербами стоїть недобита сотня солдатів. 
— Зрадники, що покинули праве крило,— пояснює 

лаючись сержант. А «зрадники» стоять під вербами, 
слідкуючи очима, як поспішно тікають сержанти з 
офіцерами, і рішуче одмовляються вдруге йти на 
фронт. 

— Повстання? Більшовики?!—долітають до мене 
окремі слова запіненого офіцера, але в цю ж хвили-
ну солдатів оточують штабні сержанти, а під верби, 
де ми стоїмо (я вже навантажив кулеметні стрічки 
з французькими написами), здержуючи коня, летів мій 
хрещений батько сьогодні — граф Яромірський. 

— Пане граф, пане граф! — загукали з усіх боків, 
підбігаючи до змиленого коня графа. 

— Со І о їезі? — якось верескливо врізався мені 
голос графа. 

І тоді, пам'ятаю, виступив серед німого мовчання 
солдатів, що стояли оточені озброєними сержантами, 
один. Так, я ніколи не забуду ні цієї хвилини, ані 
його слова. 

— Я вмру,— сказав він,— мені тепер однаково, чи 
розстріляють більшовики, чи свої, але з фронту, хай 
знає це пан полковник, втекли сержанти... Хто ж тоді 
зрадник? 

— Зрадник! Розстріляти його! — загукали сержанти, 
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але зустріли в очах солдатів таку люту ненависть, що 
ніхто більше не промовив і слова. 

С о л д а т . На фронті немає людей, нас залишили, 
прошу пана, без жодного зв'язку, більшовики насту-
пають колонами, вистрілюючи нас, як дике м'ясо... 
Ми мали сотню, а лишилося...— і він обвів рукою недо-
битків своєї сотні. 

— Більшовик! — різнув пан полковник на всю руку 
нагайкою, як і мене, солдата, але спам'ятавшись, ви-
гукнув команду, а потім сказав: 

— За Річ Посполиту, собако, а не сержанти. 
Сержантами керує штаб, а не голота! Хто одмовляється 
йти на фронт? 

Солдати були німі, тоді ще раз повернувся конем ко-
ло сотні граф і, щільно зціпивши зуби, глянув на го-
тових стріляти сержантів, наказав офіцерові: 

— На фронт! 
Залунала команда. Солдати, вирівнявши похилені 

голови, пішли вдруге на фронт. До мене на воза, з 
наказу героя хрестиків, сів побитий графом солдат 
з кулеметом, і ми рушили під більшовицькі позиції. 

Я повинен був бути задоволений,— по мені ж сьо-
годні ходила почесна нагайка, що так уміло посилала 
на фронт солдатів... 

Вже зовсім смеркало. На польській позиції, десь на 
лівому крилі, горить прожектор, а в моєму серці го-
рить біль,— він вилітає, бачиться мені, червоними ра-
кетами та сіється іскрами над Зеленогаївкою, а виття 
собак на Джулаєвому кутку виводить перед очі тіль-
ки матір... Туга на серці, мов та сажка на пшениці. 

— Важка дорога,— кажу я до свого коня, злажу з 
воза, як то роблять старші люди з нашого села, та 
біжу темної ночі поруч із конем. 

— Я не хочу по-дурному вмирати... Не хочу, розу-
мієш? — шепоче, звертаючись до когось невідомого, 
солдат. Він, так само, як і я, злазить під гору з во-
за та йде вперед, спотикаючись іноді на копці при до-
розі. 
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Біле око прожектора викинуло на зеленогаївську 
дорогу пасмо світла, а на горі, де лікарня, тліли в 
вікнах далекі вогні — о, я знаю цю дорогу!.. 

Але я знаю ще одну велику таємницю, невідому 
солдатові; ранком, коли кричали горласті півні, а 
сонне село продерло до сонця заспані очі вікон — 
тоді більшовицькі полки, що несли в руках розірвані 
знамена своєї армії, що наступали босі й голі на поль-
ські позиції, було підсилено бойовою кавалерією Ко-
товського. 

Вона цілий день під гарматним огнем переправляла-
ся поромами. 

— В обіди,— каже до мене солдат,— матроси, голі 
по пояс, оперезані навхрест кулеметними стрічками, 
наступали з такою одвагою, що польська армія встоя-
ла лише познанськими полками... Ви нічого не 
чуєте? — запитує він удивляючись в тьму ночі, в да-
лекі вогні лікарні. 

— Ні... То, мабуть, дме після дощів сухий вітер,— 
відповідаю солдатові. 

Він мовчить. А на фронт, обминаючи нашу сотню, 
спішно, тихо вигукуючи коротку команду, що шипить 
у вимові поляків, як шелест пашні, летить кіннота. 

На нашому правому крилі такий спокій, що, коли 
лопне постріл-другий, не віриться, що тут захрясла в 
пашні ціла армія... 

«У нашому селі тепер теж спокій»,— думаю я. 
А глухе, далеке виття собак, що летить до мене 

чомусь із погорілого Джулаєвого кутка, гостро, до бо-
лю, коли хочеться плакати, замкнуло мої мислі на 
порозі нашої низької, мов та печериця під горою, 
хати. 

Я знаю: батько вийшов на ґанок — у хаті так душно, 
аж млосно, а діти сплять де хто впав, одна тільки 
сестра — ввижається — сидить при гасничку над ма-
тір'ю... 

Мою думку шарпає знову бліде лице прожектора, 
що намагається прорізати чорну основу, яку так таєм-
ниче заткала сьогодні ніч. 
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— Повертайте ліворуч,— каже схвильований солдат. 
Я починаю його ненавидіти: чого він труситься? 

Смерть? Хіба глупої ночі не однаково маю вмерти, 
коли доведеться, я? 

Мої мислі горять, а тупий біль закипів уже люттю. 
— Його ж ім'я,— починаю іронізувати я , — істори-

ки польські можуть зарахувати під загальною назвою 
безіменних тисячних героїв... Хай радіє сьогоднішня 
ніч, коли десь по костьолах його землі буде проспіва-
но вічну пам'ять, коли... 

«Андрію!..» 
Я кинувся, оглянувся назад: так, це ж був голос 

моєї матері, але в мене перед очима бігають переля-
кані та суворі очі військових, а десь далеко за луга-
ми, по той бік Дніпра, ясно горять ліси. 

З фронту летять назустріч замилені коні, офіцерам 
передають коротку, тривожну, мов журавлине «кру» 
перед бурею, звістку: 

— Має наступати Котовський... 
— Котовський?..— повторює чомусь мій солдат це 

ім'я. 
Ми зупиняємося; сотню розбивають на відділи, з 

п'ятдесяти душ, та ведуть у долину, звідки сторожко 
долітають глухі накази. Моя стійка з набоями—це 
місце польового штабу; шумлять телефони, хтось нер-
вово повідомляє, що на праве крило густо наступає 
піхота, а в резерві — кавалерія... 

Піхоті дають наказ приготуватись до зустрічі. 
— Така погана позиція,— з тихим незадоволенням 

кидає на землю хтось із авторитетних ці слова, що 
летять, здається мені, разом із дикими качками на той 
бік, до Зеленогаївки, де чути бадьорий крик, уривки 
пісень та глухе рокотання вітру... 

— Сволоч наступатиме сю ніч востаннє. 
Це говорить той самий голос, запитуючи: 
— Гайдамаки прибули? 
— Так... 
— На фронт виїхав граф... На фронт виїхав граф,— 

шипить хтось нервово у телефонну трубку... 
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Я безнадійно набиваю рептух пирію, підв'язую коне-
ві до голоблі. Хай не ірже, хай не хрипить тривожно 
мій кінь! 

Огні Зеленогаївської лікарні погасли; я не прислу-
хаюсь, як раніше, до рясної перестрілки на фронті: 
це має бути смерть во ім'я життя, моєї матері, мислю, 
догоріло, а майбутнє братів із сестрами спотикається 
темної ночі в безвість... 

Заплющую очі, а хтось засвічує старечою рукою 
лампадку перед чорними іконами в нашій хаті так, 
як колись засвічувала мати в зелену неділю, коли пах-
ло чебрецем та любистком... 

У мене тихо котяться по виду сльози. 
— На фронт виїхав граф,— шумить. Не знаю, чи то 

вітер, чи телефон. 

Іржуть коні, а коротка літня ніч у ж е скидає чорну 
кирею над борами — сьогодні буде золотий день! 

Я дивлюся з тупою цікавістю на заспані синьо-
білі обличчя солдатів, що нагадують мерців, на радість 
їхню, коли вони вітають один одного, жартуючи, що 
більшовики побоялись наступати, що їхня, польська, 
армія — непереможна армія!.. Мені хочеться сказати 
словами з якоїсь старої сентенції: «О шляхто польсь-
ка, скільки гонору й чванства маєш!..» 

А моє серце щемить, коли слідкую, як назустріч 
сонцю летить ключ сонних, сполоханих за Дніпром ка-
чок, а слідом за ними,— не вспів іще ніхто запропо-
нувати вистрілити,— з диким свистом летить гармат-
ний постріл та б'є на приціл позад нас. 

Пашня, степ, фронт стрепенулися! Телефон, замаско-
ваний десь під моїм возом, зашипів словами: «Кава-
лерія, Котовський, кавалерія...» 

Я загнуздав переляканого коня та встиг запам'ята-
ти знайоме обличчя солдата, якого підвозив увечері: 
він стояв на колінах коло кулемета, а очі потопали на 
сході, де виплив у ж е наполовину криваво-огненний 
диск сонця. 

— Смерть! — крикнув солдат йому назустріч, а сам 
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упав головою під копець і, не слухаючи команди, стрі-
ляв у розірвані кіньми тумани. 

Хрипів степ, ішла атака, а на землю, скошений ку-
лями, упав крик першої лави більшовицьких полків: 

— Дайош Варшаву!.. 
— Варшаву-у!..-—засвистіли кулі, але я повернув 

коня, де на возі ще лежали два ящики з набоями, 
і полетів слідом за штабними кавалеристами; вони, 
загледівши чорно-малиновий плащ, раптом зупини-
лися: на позиції, оточений сержантами, скакав на во-
роному коні граф... 

— Пане полковник, навіть трупами не стримаємо 
наступ,— каже, схиливши голову на буйну гриву ко-
ня, знайомий мені голос. 

— Цо? 
І граф поскакав на позиції, а мене з конем знову 

погнали сержанти до бойової лінії... 
—...Козаки! Ви повинні не осоромити перед поль-

ською армією матері України... 
Це були останні слова, що долетіли до мене з до-

лини, де з червоними верхами на шапках шикували-
ся до бою гайдамацькі курені, слова, що нагадали мені 
якусь стару драму мого народу... І я знав добре, що 
не осоромлять гайдамаки польської армії, а може, 
навпаки... 

— Смерть!!!—захрипів степ єдине слово солдата, 
коли гарматне ядро прорубало ворота фронту. 

Закипіла запекла атака... Кіннота обох армій зустрі-
лася, і тоді ж кавалерист-більшовик, що вилетів із 
туману і став у стременах на польському окопі, при-
цілився з револьвера й випустив сім куль слідом за 
вороним конем графа, що летів у закривавлених уди-
лах... 

«Ні, я таки проскочу сьогодні до Зеленогаївки!» — 
стукає моє серце якоюсь звірячою радістю, але я 
вже не певний, чи це моя мисль, чи ні, я тільки діс-
тав з воза револьвера і спокійно кладу до кишені. 

— Ящики з набоями — додолу!... Хай попробує те-
пер сержант... 
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Я на хвилину закам'янів: кавалерист надвоє розко-
лов голову якогось сержанта, його кінь крутнувся на 
окопі, мов дзига, він спіткнувся на німий кулемет, 
де сидів солдат, що вигукнув божевільно перед боєм 
слово «смерть». 

— Я — бідний! Не рубай...— підняв він праву руку 
над головою. 

— Не пан?! 
Кавалерист дзвінко вилаявся, але закривавлена сму-

жка сталі в його руці ударила з розмаху кулеметну 
цівку, а польський солдат удруге вигукнув з жахом: 

— Я — бідний! 
— Трудно, братан, руку здержати,— якось не по-

військовому сказав кавалерист, хитнувшись на сідлі, 
і впав навзнак на землю. 

З долини, займаючи праве крило польської армії, 
пішли в контратаку гайдамацькі курені; польська 
піхота збігала в долину, мов каламутна вода... 

Так, більшовицькі полки робили останній наступ, 
і тачанки з кулеметами вже забігали, скригаючи не-
мазаними колесами, в саме серце польської армії — 
в зону польового штабу. 

— Ні, не привезу я лікаря до матері... Смерть,— 
кажу я вголос ці слова, а Зеленогаївська лікарня го-
рить у цей час так тихо та ясно. 

То польська армія, залишаючи села, палить, щоб 
ворог не скористався, природну позицію! 

Залізний дах лікарні вогненно піднявся над осоко-
рами, а далі все заглушив гук гармат та крики поране-
них. 

Я, забутий у бойовій гарячці штабними сержантами, 
стою коло коня та жду хвилини, коли нарешті польсь-
ка армія зрушить із фронту. Це мусить бути — я 
знаю — так само, як і те, що краще вмерти, аніж по-
вернутися тепер без коня додому! 

Я жду. В мене цокотять зуби в такт якомусь боже-
вільному ритмові бою, а рука тремтить у кишені, де 
я заціпив, заломивши нігті, револьвера, бо мені хо-
четься стріляти... 
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«Котовський розбив гайдамаків...» 
Не знаю, хто кому сповістив цю страшну для поль-

ського штабу звістку, але армія оголила фронт, зали-
шаючи більшовикам кулемети, набої, навіть гармати. 

З коня зняли тяжко пораненого графа, прослали 
шинелю на моєму возі — його рушницю поклали в го-
ловах та, доручивши проводити двом кавалеристам, 
погнали в долину, куди бігла тепер перелякана армія 
не хвилями, а мов та отара овець: вона втратила дис-
ципліну, не слухала команди, не оглядалася назад... 

— Варшаву-у-у! — лунали позаду крики більшови-
цької кавалерії, що летіла побідно, рубаючи по дорозі 
тих, хто мав житній колір шинелі... 
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Мене не зарубають: я — підводчик. А все-таки (я 
накинув під возом гальмо на гвіздок) уся сила моєї 
енергії тепер: вискочити на дорогу до Джулаєвого 
кутка. 

— Стій! 
Польські солдати багнетами спинили мого коня, 

а на протести кавалеристів, що я везу графа, почали 
лаятися: вони поклали на воза свого пораненого то-
вариша. 

Я глянув на його обличчя: це був той самий сол-
дат, що так боявся смерті. Той самий, що крикнув: 
«Я — бідний!» 

Ет, один чорт! Солдат, граф — це було мені одна-
ково: я ж був для армії лише підводчик — частка 
затоптаного кіньми села... 

— Скоріше, хлопе! — шипить не своїм голосом ка-
валерист та б'є нагайкою вподовж спини мого коня. 
За нами лунко кричить, мов недорізаний, степ. А го-
лос степу — це голос цього кавалериста: він хоче коп-
нути матюками дорогу, хоче лайкою в бога висловити 
трагедію своєї армії! 

Тоді я забуваю на хвилину про матір, тоді мій гнів 
та лють шарпає смужка вирваного кінського волосу 
на спині, а сам я, мов божевільний з радості началь-
ник армії, що перемогла, дивлюся у вічі смерті. О, я 
тепер знаю, що втече до польського обозу лише той, 
хто не оглянеться аж до самого лісу назад,— хто кін-
ний. 

З мого села десь під горою, у вишнях, скрекоче ку-
лемет. 

«Це дякують панам джулаївці»,— проскакує в мене 
думка, але кійь спотикається на копець, віз підскакує, 
а очі графа з ненавистю та болем дивляться на мене: 
він хоче дати наказ кавалеристам, він намагається 
висмикнути з-під себе поранену руку, дає зрозуміти, 
що треба спинити коня,— тоді я гукаю на все горло: 
«Гиття!» — мені треба ще заглушити белькотання зак-
ривавленого графа... 

Уже недалеко перехресні шляхи — накочена дорога 
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до Києва, а глуха, з двома стежками у зеленому спо-
риші,— до мого села. Я вирішив, що це буде межа, де 
не повинно справдитися батьківське слово. 

Хай хоч сьогодні я не буду конем, що хтось має 
вивозити на мені гній до свого сухого поля... Хай 
не сміється дядько Василь, що я поїхав підвозити до 
Волині панів!.. 

Я спиняю коня... На горі ще йде бій, але польська 
армія біжить до бору не тією дорогою, куди погнали 
мене кавалеристи — до польського штабу за селом,— 
вона тікає пашнею, навпростець прямує до накоченої 
дороги, де підскакує в голубому диму гарматних по-
стрілів. 

На місці польського штабу лежать — невідомо, мерт-
ві чи поранені,— солдати, розламана кухня та солома 
з сіном, що розтрусили возами селяни. 

Я зовсім спинив коня; граф застогнав, плюнувши 
лайку в обличчя пораненого солдата, що лежав без 
пам'яті цілу дорогу. Один з кавалеристів вихопився 
конем за вербу: вони були здивовані, що штаб та 
Червоний Хрест зникли невідомо куди. 

— Що сталося? — кричить, спиняючи коня за два 
кроки од воза, переляканий кавалерист. 

— Нічого! — відповідаю та стріляю з револьвера по-
спіль три рази, а він звисає в стременах коня та бі-
жить з ним, мертвий, попустивши до колін уздечку, 
в степ. Я хватаю з-під голови графа рушницю — він 
дивиться на цю сцену широкими, червоними з люті 
очима,— та мені не до графа тепер: з-поза дуплина-
стих верб, що згорбилися од старості, вартуючи село, 
скаче на постріли кавалерист — у мене трусяться руки, 
я не знаю, чи є хоч одна куля в рушниці графа, 
але затвор подає в цівку — стріляю тоді просто в ма-
линову стрічку, що вплетено в гриву цього викоханого 
коня, бо кавалерист приліг, тримаючи в руці револь-
вера, до кінської шиї. 

Я на цей раз не влучив; тільки кавалерист, піймав-
ши на вітрі переможний крик більшовицької кава-
лерії, повернув коня до бору: лопнули за мною два 



постріли з револьвера, і вівса заткали вершника у 
зелену далечінь степу. 

Я кричу, нахваляюся, слідом за ним; п'яний тепер 
якоюсь великою радістю перемоги, я ще хочу вистрі-
лити з рушниці, а затвор не подає куль: це була 
остання. 

Шарпаю віжками коня, в правій руці — револьвер, 
а на возі — граф та просто солдат-поляк, я жену се-
лом коня так, що навіть свої ж не пізнають мене 
з обличчя, а лише по коневі здогадуються. 

— Куди це ти, Максимовичу, добро таке возив? 
Це так жартує, спершись на воротях, де прибито роз -

мальованого дерев'яного хреста, один дядько. 
— Пани є ще в селі чи немає? — запитую його, не 

відповідаючи. 
— Я б і тебе не бачив, коли б це ти не їхав... 
Ні, хіба я можу вдержатись — у мене так накипіло 

за сю ніч,— щоб не послати цього дядька десь аж 
під небесну канцелярію? 

— Немає?! 
— А я що тобі: польський генерал? 
Я махнув рукою — безнадійно допитуватися,— а 

лайка, коли там випливло слово «мати», завмерла 
на губах. Я рушив вільною ходою додому. 

«Хоч би тобі душа з нашого кутка»,— гадав я. Во-
рота скрізь позачиняно, а все село під гору вибігає 
та за боєм слідкує. Виглядають із-за воріт, запитуючи, 
лише ті, в кого погнали в підводи чи батька, чи сина; 
дітвора вискакує аж за ворота, на вулицю, хоче за-
зирнути в обличчя поранених, а хтось із старших се-
ред дітей аж у долоні ляскає: 

— Ой рушниця ж! От одріза можна зробить, ге? 
Я сховав до кишені револьвера. Такий мені сум — 

я боюся думати про матір, мені скоро скажуть. 
— Скоріше їдь! — гукає із свого двору дядько Ва-

силь; я аж зрадів — це далекий наш родич: коли що 
трапилося дома, тут буде відомо. 

Але я не розумію його хвилювання. Він одчинив 
ворота, коня за повід, а сам на дорогу вдивляється. 
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— Ні, як таки так їхать? — починає картати він 
мене.— Ще й слід панський не захолонув — усе село 
перевернули — давай підводи пану! А ти десь вирвав-
ся, ти... О, то це пани — живі? — запитав він, аж зблід, 
коли вкотив до клуні воза та почав здіймати ко-
леса... 

Я розплакався; із сіней дядькової хати вибіг із на-
бряклими від сліз очима брат Петро; я не питав його. 

— Мати вночі вмерли, а за тобою все плакали-
плакали — не говорять, а тільки плачуть. Ми їм ка-
жемо: «Він приїде з доктором», а вони ковтнули во-
ди з ложечки — захлинулися... 

— Чого ти лаєшся? Лежи каменем з доброї честі! — 
каже переляканим голосом дядько Василь до графа; 
я на крик підходжу до воза — у мене тепер ні жалю, 
ані серця — лише тупий біль. У клуні напівтемно, а 
зайчики від сонця, що проскакують через шалівку 
на тік, сліплять графові очі... 

Г р а ф . Польща озолотить тебе за мене, чуєш? Я — 
граф Яромірський, начальник другої познанської ди-
візії, розумієш? Хто ти? Маєш допомогти мені... 

Д я д ь к о В а с и л ь . Чи не гадова душа! Цабе яке 
вискіпалося: мулько, мабуть, лежать на возі?! 

Я засміявся... Мені вподобалася така відповідь, але 
я згадав за коня. 

— Веди його в левади, хай трохи промнеться,— 
сказав Петрові, передавши вуздечку. 

В клуні тепер нас тільки троє: я з дядьком та граф. 
Солдат, коли його перевернув обличчям до сонця дядь-
ко Василь, уже, видно, давно задубів; губи щільно 
замкнені, а пристаркуватий, з великим шрамом на 
бороді вид такий був збитий за життя, що я мимо-
волі згадав його слова: «Я — бідний». 

— За мою смерть... Пам'ятай, польська армія ро-
зіб'є більшовиків... І не тільки ти,— це граф до мене,— 
а все село спалимо до цурки... Дай мені води,— ко-
мандує по-військовому граф дядькові Василеві. 

— Ой зараза ж! — це дядько Василь. 
Я запитую графа польською мовою: 
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— Пан полковник не помиляється? — Мені тепер 
просто хочеться побалакати — доля його лежала в 
моїй кишені, але дядько Василь нервується. 

«Скоріше, чого там панькаєшся»,— кажуть за нього 
тремтячі руки, коли він почув із вуст пораненого ка-
ру вогнем... 

— Селом побігли більшовики! — пошепки, причи-
нивши хвіртку, передає дядина чи дочка Василева. 

— Не вештайсь по двору, в хаті сиди! — кричить 
до неї дядько. 

...Я згадую вигорілий Джулаїв куток, я уявляю до 
найменших дрібниць, як захлинулися водою перед 
смертю мати, тоді знову виймаю з кишені револьве-
ра: граф скавулить, мов пес на пожежі. 

— Більше не доведеться палити, пане полковник! 
Я повертаю барабан револьвера, а дядько Василь 

махає рукою: 
— Не стріляй, він уже й так готовий... Сам дій-

шов. Фу, смердота яка! 
В клуні темно. А селом (уже стихли постріли) стуго-

нить під копитами земля, скригають немазані тачан-
ки, а сірі, в зелених штанях до обмоток, червоноар-
мійці заскакують у двір пити воду... 

— Я приберу його до вечора,— каже до мене дядько 
Василь, замикаючи клуню. А сам по-хазяйському вино-
сить надвір відро води, ставляє його посеред двору, 
як на весіллі. 

— Стомилися, товариші? — хитро протираючи вуса, 
запитує він якогось червоноармійця. 

— Вода в нас хороша, кринична... Хліба трудніше 
достать, а вода, слава богу, є! Не вірите в бога? Не 
годиться так... 

Падають дядькові слова за мною, відповіді черво-
ноармійців я вже не чую, бо поспішаю левадами до-
дому. 

Тихо заходять сьогодні до нашого двору люди, май-
стри тешуть під повіткою дубового хреста; а батько 
стоїть без картуза серед двору — руки спустив додолу; 
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< в його чубі заплуталося сіно, вітер хоче висмикнути, 
а сінина метляється, аж до густої брови дістає, але 
батько не хоче помогти вітрові — не підіймаються руки. 

— Врубайте, тату, полотна матері на труну, баба 
кажуть... 

Це моя сестра — наш пастух тепер і хазяйка; вона 
цієї ночі посмутніла й постаріла. 

— Не лінувалась за свій короткий вік — можна і 
1 врубати . — кзжє батько, втерши рукавом сльози, до 

людей. 
Ми коло порога зустрічаємось, а він: 
— Щастя твоє,— до мене, глянувши на синю, пухлу 

-смугу, що залишилася на моєму обличчі, як спомин 
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про графа,— щастя, що тільки вирвано шматок м'яса, 
а сам хоч цілий зостався. Щастя...— якась гірка ус-
мішка на обличчі.— Залий березівкою. 
. Батько хотів ще цось промовити, та в хаті, коли по-
чули, що я прийшов, заголосили жінки — материні 
сестри, а найменший мій брат сидів на тому ж са-
мому місці, коло вікна, як і вчора, коли я виїздив 
по доктора... 

Він уже виплакав свої сльози — схлипував; одна 
тільки сестра примовляла з тітками, голосячи: 

— Ой матінко-вутінко, де ж нам тебе зустрічати-
виглядати? 

...Я цілую в останній раз мертві руки матері, а коли 
стихає в хаті голосіння, до мене — не знаю — настир-
ливо (я жахаюся цієї думки) підкрадається одне за-
питання: чому моя мати так зціпила щільно губи, як 
і мертвий солдат? 

— Смерть... Не хвилюйся, сину,— вговоряє мене 
якийсь старечий голос. 

З моїх очей капають нестримно сльози на лице 
матері, а сам я глухо ридаю... 

«Смерть!» — чую я знову нелюдський крик солдата 
перед боєм. 

— От забули ви, діти, хоч раз десь ізнятися з ма-
тір'ю, щоб пам'ять була,— той самий голос старої. 

Я виходжу з хати; принесли полотно на труну ма-
тері... 

Перелажу до городчика; мені не хочеться зустріча-
ти людей, а в городчику — холодна м'ята та любисток, 
ще й гвоздики повні квітки, що їх так любила моя 
мати; я рву, але божевільне запитання вдруге під-
крадається до мене: чому моя мати так зціпила губи, 
як і мертвий солдат? 

— Киш-ш! — кидаю грудку землі на курку, що куб-
литься під кущем аґрусу; вона підлітає, а з нею ле-
тить моє божевільне запитання. 

І знову хрипить степ, кіннота йде в атаку, а сол-
дат, що став тепер півнем, стоїть на купі гною коло 
повітки та кричить несамовито: 
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— Смер-р-рть!!. 
Я йду... 
— Ну, розписуйте хреста,— каже мені спокійним 

голосом майстер, наш сусід. 
— Зараз. 
...До мене прийшов спокій. Батько стоїть без кар-

туза серед двору: гранчаста, загоріла шия, а сінину з 
чуба вітер висмикнув. 

Я беру крейду до рук і не знаю, що ж саме напи-
сати на хресті про смерть моєї матері. 

Майстер підказує мені: 
— А ви, Максимовичу, просто, без латини: «Ок-

сана Андріївна Романюк...» 
— Ні, не можна: м а т и . 
Але в мене справді не знайшлося слова, яким мож-

на було б на хресті матері змалювати її страждання. 
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З А ВОРІТЬМИ 

Лемківка притоптана та завіяна пилом, мов той 
спориш на вигоні. 

Ішла степом — на чорноземі не стала і не вспіла 
річку Червону перебрести, як треба було розсіяти ха-
ти з повітками на дрібних пісках, в отій червоній 
шелюзі, що з неї лемківці збиралися хліб їсти. 

Білували шелюгу на сапети, плели корзини мальо-
вані та по два злоти продавали,— не помоглося; пів-
села рушало за царизни по заробітках, і тільки влітку 
економія пана Пшіндзьовського давала заробити на 
штани та спідницю... 

— Мабуть, ніхто,— казали сусідні села,— не вміє 
так любити землю, як оті люди з пісків... 

Вони заздрили: справді, городи, хоч і порізані, мов 
ті стрічки молодої, а родили лемківцям картоплі з 
капустою аж на цілу зиму... 

Революція прирізала панської, але на родючій кар-
топлі розплодилося у всякого отого куколю, дітвори 
тієї, що снаги мужицької аби хватало сорочку на 
плечі стулить... 

І недурно ж ото сидить вдова Марта на жорості 
за ворітьми та в'яже свої думки, мов осіннє сонце 
бабине літо по стерні, і пускає одну за другою в степ, 
як ластівку. У чорних просах степу мріють заіржавле-
ні рейки залізниці, і п'ять раз день у день, здається 
Марті, пробігає, не спиняючись на лемківському пе-
регоні, поїзд... 

Марта за думками хитає головою, а її найменша 
дочка — семиліток Варка — грається з дітворою коло 
сусіднього двору; понасипали маленькі кубашки піску, 
це — кавуни, а Парасчин білоголовий Демидок — за 
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діда-сторожа, і бігають дорогою, коло баштана, тільки 
злодії та собаки. 

Варка трохи захрипла і, коли ловить прудкого По-
літка, з гарчанням падає на коліна, хватає його за 
холошу білих штаненят й починає довго та глухо гав-
кати. 

Демидок ховається тоді за вербою і, прицілившись 
з дерев'яної ложі, стріляє—«бу-х-х!»; злодії розбі-
гаються, за ними женеться вздовж вулиці Варка, а 
«підстреленого» Політка ведуть під повітку — там має 
бути міліція... 

Дорогою до міліції Політок збирається тікати, його 
ловлять тоді вже всі, не помічаючи, що він от-от не 
збив з ніг баби Горпинки. 

— Бий його сила божа! Наче каменюкою хто влу-
пив; і не стид-страм — здорові отакі, в комсомол пи-
сати треба, а вони баштанують! 

— Магайбі, Марто,— привіталась побожно Горпинка 
і здивовано кивнула головою на мішок з нарізаними 
соняшниками та сапет навибираних огірків: — Оце 
так неділю вшанувала — соняшників мішок навер-
нула? 

— Переспіють же, бабо... Та ще внадилися горобці: 
клюють, клюють... Хіба мені у будній день є коли за 
чужою роботою хоч угору глянути? — почала виправ-
дуватись Марта, зітхнула і сказала: — Од п'ятниці 
панщину Гордієвому Петру робила: гречку в'язала, 
просо на березі вижала, а своє горобці допивають... 

— Не бійся,— таємниче одказала їй Горпинка,— у 
Сторчака не будуть пить, він знає таке слово, що ска-
же горобцям: «Летіть на коноплі!» — здіймуться, наче 
буря та, а його добра ніколи не зачеплять. 

Марта сумно осміхнулася: 
— Якби ж то, бабо, ми таке слово знали!.. А я, 

правду кажучи, і не вірю цьому, мене всі відьмою 
дражнять: була корова — була відьма, а продала в 
голодовку — чужих діти пасуть! А 

— Не кажи мені цього,— заперечувала, присідаючи 
на жорості, Горпинка,— бо вже хай не дасть збрехать 
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Петро Гордійчин: мололи, каже, восени у Захарка 
Вовка (рідня якась твоя?), а дід один божився — роз-
казував: «Плачеться,— каже,— один чоловік на пацю-
к і в » — не можна нічого в млині вдержать, наче наслав 
хто, а гайворонський дід (він уже покійний) слухав-
слухав, засміявся та: «А що б ти дав мені, як виведу 
зараз пацюків?» Той чоловік йому з одного слова: 
«П'ять пудів пшеничної...» Він тоді вийшов з млина: 
«Дивіться, люди добрі!» — поговорив щось, обійшов 
млина, помахав руками: «Хлопці,— це так до пацю-
ків,— виходьте до мене, де який є!» І — матінко моя, 
як посунули вони, як посунули, так того горба заїз-
ного і вкрили, стоять тільки та вусики в муці витру-
шують, лавою стали, як ті москалі — нічичирк. А дід 
махнув рукою: «На чотири лави, хлопці, розбийтеся 
хто куди, а в цьому млині хай духу вашого не буде!..» 
А ти не віриш:є, голубко, такі люди, хай бог береже... 
Трам-та, трам-та...— сокоріла Горпинка, але смутку 
Мартиного не розвіяла, бо вп'ялися її очі у стіжок з 
п'яти кіп жита, і не можна нікуди одвести — так на-
че вимірюють на серці тугу: 

— Прийдеться, мабуть,— гадає Марта,— й овечата 
продати під осінь, а ціна ж тепер на скотину — не 
годуй краще... 

Горпинка трохи згодом, помовчавши: 
— Обтикалась ти ними, як дівка гвоздйками: і ні до 

людей, ні до бога... А сьогодні така прехороша служ-
ба була, наче у Великдень на утрені: батюшка говорив 
про голод: бога, каже, забули, а церкви хотять за 
налоги замикать... 1-і, такий юрмис у народі, таке! 

— Таке саме, бабо,— знехотя одказала Марта,— як 
за тими пацюками — не вірю: добре комусь блягуз-
кать язиком, добре Гордійчиному Петру одмолювать-
ся — є за що, хай дякує богові, а такій нужді, як 
ми, нема за що, то... хай вибачає!.. 

— Варко, іди полуднувать! — гукнула вздовж вули-
ці Марта, та Варка не чула. 

Політкові саме робили допита, і Демидок, насунув-
ши на лоба картуза, суворо випитував злодія: 
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— Ти признайсь, товариш, краще буде... Брав у 
старика кавуни чи ні—говори?.. Говори правду, то-
вариш, гамністія буде... 

— Я не крляв: хай мені рлуки покорлчить... Товар-
лиш начальник!.. Позвольте до вєтрлу сходить?.. 

— Утік, утік! 
І сонна вулиця знову позіхнула, збила ногами дітво-

ри пісок і покотила дитячий вереск так сильно, що 
порушила у соняшниках сон собаки Жука; він, не 
розкриваючи очей, клацнув зубами, загарчав і заспо-
коївся... Хотів гавкнути, але рішив — даремне і пере-
сунув за сонцем голову в гарбузиння. 

— Діти, діти...— згадала щось своє Горпинка, а 
спам'ятавшися, по думці, пхикнула губами, знизала 
плечима і докори на Марту вимовляла дрібно-дрібно; 
до неї десь іздалеку підкралася така хитра та влес-
ливо-ласкава думка: чи не здуріла вдова з малечею?.. 

Вона сказала: 
— Не бог винуватий, Марто, а ті великорозумні, 

що царя вбили. Поки був цар да цариця — був фартух 
і спідниця, а прийшла совєцька власть — бог дасть... От. 

М а р т а . Я не знаю, бабо, хто там винуватий, а з 
вашого царя пользи нам було, як молока з цапа... 
Погана ця власть, та клапоть землі на картоплю 
дала!.. 

Отут Горпина прикусила губу. 
«Дала-дала, дихать би не дало»,— хотіла сказати, 

змовчала, бо не від скарбового ж батога рід Горпинки 
козачий! Ні, ще дідизни взяли тільки десятину, а 
батьківщина — непорушна. І треба ж було прийти до 
цієї (такі відьомські очі, так ними пасе по чужих доб-
рах)... невмитої Мартуні?.. 

— У мене гриз на нозі, кісточку роз'їдає,— змовчав-
ши за землю, сказала вона,— ніякої ради: парила у 
березі, безсмертник на ніч клала,— не помагає, а це 
насовітували до тебе: погризи... А то аж крутить ногу. 

І вона поставила на жорость стару, збрижену, мов 
постіл, ногу, де поприсихав ще на волоссі коров'ячий 
кал. 
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Марта з огидою, як здалося Горпинці, закопилила 
губу і намалювала на губах щось гидке-гидке, аж 
сплюнула; тоді вона поспішила сказати: 

— Я ж дурно не схочу тобі: чи паляницю, чи 
хлібину, скільки там слід... Ой хліб тепер кусається! 
Повіриш, у нас, було, колись стоги стоять, а сей год — 
три засторонки в клуні: хоч їж, хоч дивись!.. То, мо-
же, підем до хати да погризеш? — несміливо додала 
вона. 

Марта засміялася: 
— Хіба, бабо, думаєте, що за вашу паляницю треба 

вже, вибачайте, гній на нозі вилизувати? 
Горпинка здивувалася: 
— Отакої! Радуйтеся... за паляницю: хіба ти така 

вередлива? Наче й роду не панського — пхи, аж диво 
мені слухать.— Вона гордовито підкреслила: — В ха-
зяйстві, дочко, нога буде — не бомага, а коло скотинки 
як ходиш... 

Але Марта перервала розмову і ще раз покликала 
з вулиці Варку. 

Демидок збив об корінь пальця і, пхикаючи, серди-
то гукнув на дівчину: 

— Варко, мати кличе! Бігаєш...— незадоволено про-
казав він і знову слинив руку та замазував гряззю 
кров на пальці. 

— Ой-ой, зав'яжи, дурний,— кинула захекана Вар-
ка і побігла до свого двору... 

— Не буду я гризти,— одказала рішуче Марта,— 
треба було хоч ногу обмити, а то... 

Вона хотіла сказати: «Принесла ратицю лизать», 
але змовчала і повернула голову на дорогу, де в'їдав 
Жук на чужого і долітало приказування: «Бач, бач, 
які люди — такі й собаки!..» 

Горпинка забула на хвилинку про свою ногу і з 
цікавістю почала розглядати своїми косими очима — 
хто ж іде, а коли впізнала, з пошаною промовила: 

— Петро Гордійчин... Куди ж це він? 
— Знов, мабуть, хлопця наймать,— зітхнула смутно 

Марта.— Видно, мало ще, що поневіряється літо за 
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чужою скотиною,— треба ще й на зиму запакувати... 
«Не діждуть вони»,— промовила останні слова про 
себе Марта. 

Вона нагримала на Варку, що принесла на голові 
розпатлане пасмо засмалених кіс, поправила любовно 
шлейку спідниці і наказала знайти Опанаса: пора вже 
із стійла гонить... 

Коли доходив до Мартиного двору Гордійчин, то 
Горпинка виправила свій фартух з копійками, старе-
чий, підсунула ноги краще і рішила пересидіти його 
та все-таки хай копилиться не копилиться, а паляниця 
на дорозі не валяється!.. 

Вона сказала сама собі: «Бреше... Погризе Вовківна 
ногу...» 

У Петра жупанина, як він казав, хоч і давня, але 
носив її тільки в празник; його залоєні поли показали 
на крамну сорочку та солдатські штани на випуск, 
до лемківської роботи черевиків: Гордійчин — чоловік 
заможний, і перше його слово перед прихильниками — 
це було сердечне та загрозливе: «Ой зарізала, брате, 
революція, і ноги не носять... Коли б хоч сюди, хоч 
туди... ворогам нашим. Як бог милує?..» 

А тут тільки було: 
— Здрастуйте! — з повагою в голосі сказав він до 

Марти з Горпинкою, а подумавши та крутнувши вуса, 
добавив: — 3 неділею,— і схилився на ворота, що 
заскрипіли під вагою його тіла й похилилися: — Бач, 
хилиться без хазяїна,— і сів поруч з Горпинкою, що 
привітала його, низько вклонившись, і навіть спідницю 
одсунула, щоб Петрові краще було сісти. 

Марта знала, куди це ворота її хиляться, та: 
— Хай хиляться, прийде син з армії та нові поста-

вить. 
— А воно так: або нові поставить, або й ці спалить!.. 
— Не спалить,— переконано заявила Марта; тоді 

Горпинка не втерпіла такої довгої мовчанки і почала 
розпитувати про пізні гречки — згоріли, мовляв, ото 
біда буде... 
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Вона повернулася лицем до Петра: 
— А в мене з ногою таке нещастя, така лиха година: 

як закрутить, хоч до бога або на стінку лізь... 
Той поцмакав, витягаючи тютюн, і, не знайшовши 

паперу в капшуці, зняв синього картуза з ремінним 
ободком, що такого носив тільки економ пана Пшінд-
зьовського, і почав розправляти жовту від поту під-
кладку з паперу — закурювати. 

Коли потяг разів зо два цигарку, сплюнув і сказав 
невідомо до кого: 

— Заробив, як Марко на вовні... Що там нога, бабо,— 
звернувся він до Горпинки,— коли жить не дають: 
хіба мислено, щоб отаке здирство, як зараз? Ой на-
допекли ж! Зарізала, брате, революція...— розпочав 
він, але спам'ятався, що перед ним же не такі вже й 
свої, сказав: — П'ятдесять карбованців штрафу... О! 

Горпинку так захопила ця новина, що вона не тільки 
повернула до Петра голову, аж руками розвела: 

— За що? 
Гордійчин зітхнув, наче після важкої роботи. 
— Це ще треба подякувати, а то шість місяців тюр-

ми за пухлого душу сиди... 
Думки закрутились у Горпинчиній голові і так по-

чали одна одну переганяти, що не знала, чи питать 
же далі, чи хай сам скаже. 

«Це неодмінно,— прийняла вона останню догадку,— 
за порубаний ліс Пшіндзьовського штрафують... 
Іще вчора казала своїм дурням: «Приховайте ви оці 
дубки на трям де-небудь, хай не колють людям очі». 
Не послухали, а тепер...» 

— Хоч би ж заробляв нею, не жалко було б,— ка-
зав журливо, пихкаючи цигаркою, Гордійчин,— а то 
була думка к храму вигнать і — зарізали: п'ятдесят 
карбованців — це ж сім кіп хліба чорту в зуби запхни! 

Горпинка зразу заспокоїлася; її обличчя стало зак-
лопотане, смирне і трохи задумане: права нога, де 
гриз розсівся, аж тупнула з радощів: «Так і треба, 
хай скубнуть, не позичав нам молотилки, хай...» 
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— І доки вони мучитимуть? — вирвалось у неї.— 
Це ж наказаніє господнє,— пху, якби знаття, хіба 
ви гонили б її? — поспитала вона, співчуваючи. 

— Кров би того гаряча пила, хто її гонив би за 
п'ятдесят карбованців!.. Не дають жить — от що. 

— І це тільки у вас чи ще в кого? — поспитала, аби 
що-небудь сказати, Марта. 

— Всі гонять,— сказав він,— а на мені злість окоши-
лася... П'ятдесят карбованців, та ще в недорід. Не-
дурно ото кажуть люди, та воно й правда: «Гіркі на-
ші, сестро, заробітки... Заробила, вибачайте, сорочку...» 
Отак і я... Просто заріз. Чого ж ти,— звернувся Гор-
дійчин діловито до Марти,— не питаєш мене, чого 
прийшов? 

— Скажете. 
— До як же ми з хлопцем: зійдемося чи ні? 
— Ні, я не буду його наймать... 
— Чого? 
Горпинка використала вільну хвилинку і запитала 

Петра, не спускаючи з новини думки: 
— Хіба у вас таке плохе жито, що сім кіп треба 

збить? 
— Як де: на всонні — згоріло, а ярками — добре... 

Пропало вже, не вернеться... 
А Марта в одну душу, аж надоїло вже Петрові про 

це слухать: 
— Хай що буде,— оддам до школи: буде шану-

ватись— будуть люди, а не буде — м а т и не вину-
вата... 

Гордійчин почав висміювати її завзяття: 
— З науки хліба не їстиме... Чи, може, хочеться, 

щоб танцював на паску в комсомолі, як Петренкові 
студентки? Одна вже витанцювала: отелилася... 

— 1-і, як же, коли? — аж присіла од такої новини 
Горпинка і зла була на Петра — розказує, наче ма-
куху жує... 

— Не знаю, як там було, а Петренчиха носить по 
саду та дзеленьбом виспівує. Культура! 
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— І заводу гарного дівки були, а так розпаскуди-
лися,— солодко сказала вона і знову згадала про свою 
ногу: крутить. 

П е т р о . До як же буде? 
М а р т а . Отак і буде: попасе до покрови, а там 

піде до школи... 
— А в мене йому добре було б, харчі, що ми їмо — 

один стіл, на зиму пришви справив би, а в тебе ж , — 
він кивнув на стіжок жита,— хліб на учоті! 

— Не подохнем,—згорда одказала Марта.— А за 
науку, яка вже не буде, хай потім не плачеться на 
матір, що не пустила до школи... 

Петра образило останнє Мартине слово. 
«Всяке стерво по науку плазує,— гадав він,— нема 

щоб як раніше: прийміть, дядьку, за шматок хліба 
робитиму...» 

Він, похмуро засміявшись із своєї думки, сказав 
до Марти: 

— Да воно правда: вивчиться по совєцьких школах 
краще лаяться... Я не силую: своя рука — владика... 
До, мабуть, тепер із оранкою теж буде іначе: виорав 
тобі даровизни панської десятину та привезу ще просо 
і — розквитаємося. А на ті клапті шукай собі орача. 

Він потяг востаннє недокурка, повернув його у жов-
тих пучках і кинув, плюнувши на пісок: сам устав, 
подивився ще раз хазяйським оком на Мартине дво-
рище,— нічого не сказав, а тільки поспитав бабу: 

— Ваші хлопці дома? 
«Родається...» — зраділа Горпинка і вимовила, за-

пишавшись: 
— Не знаю, як тобі й сказать: Пилип із церкви при-

йшов та спить у клуні; ти не був, мабуть, сьогодні? 
Там чуть до бійки не дійшло: Петренкова рідня а в -
т о к е ф а л ь н у хоче. «Не розуміємо, нам,— каже,— 
н а р і д н і й м о в і . . . » Сміялися люди, а він аж за-
пінився... Іди, когось да застанеш. 

Марта зозла та несподіванки, що сказав про оран-
ку Гордійчин, не знала, що йому й сказати: умовля-
лися за хлопця, що пастиме, орати й ті клапті, а тут... 
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— На чорта й краще,— сказала вона,— пас, пас ціле 
боже літо, падав за скотиною, а в тебе совісті знайшло-
ся тільки панську десятину виорати?... Ми ж умовля-
лися... 

Петро дивився у землю і твердо: 
— Умовлялися — одно, а робота — друге. 
Марта запеклася й безпорадно мовчала; тоді з кін-

ця жорості підвівся гінкий, білявий, з різкими рисами 
обличчя, Опанас, її тринадцятилітній син, і злісно 
сказав Петрові: 

— Як така балачка, дядьку, то чорти вам більше 
пастимуть, а не я: виорали на панському — і кінець! 
А сьогодні я вже не пожену. 

Гордійчин не ждав такої рішучої заяви, але, коли 
помітив, що Марта теж згоджується з думкою хлоп-
ця, почав його залякувати: 

— А в суд не хочеш? Гляди, бач щоб з великого 
розуму дурним не став: за саму оранку треба до пок-
рови служить — знаєш це? 

— Не сваріться... Да ладком, не треба цього, хіба 
не можна всовістити його? — сказала Горпинка до 
Марти, натякаючи на сина. 

Сварку слухала вона з великою насолодою: рідко 
ж бувають у Лемківці такі веселі дні! «Як вишкварка 
та...» — подумала вона про Опанаса і затихла, бо Мар-
та,— по очах було видно,— розлютилася і далі не 
могла стерпіти. 

— Подавай у суд,— кинула вона злісно Гордійчи-
ну,— не думай так високо про свою могутність: Пшінд-
зьовський кращий був, та зуби поламав, а таких па-
нів, що бублик у руці держать, а чорну лусту хліба 
прасує,— знаємо! 

Це була найбільша образа Петрові, бо про цей бублик 
усе село говорило. 

— А-а, ось якої ми! Зраділа, що десятину землі 
чужої дали? Думаєш — чужі сльози злидні виплачуть? 
Не безпокойся, недовго вже зосталось царствувать: 
прийде ще коза до воза, та смердітиме погано... Ось 
поназдивишся,— загрозливо скінчив Гордійчин,— коли 
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не прийдеться руки цілувать, щоб простили люди за 
чуже добро... Злидні! 

І він, сердито вигукнувши лайку, пішов кутком до 
Горпинчиних синів. 

Горпинка була задоволена неділею: такий прехоро-
ший день удався, так багато новин, і ця сварка з 
Петром; ще хотіла розказати Марті сон позавчорашній, 
та, мабуть, не треба буде... 

«Б'ється козачка, як риба тая,— згадала вона.— 
Ні, не вміє шанувати заможних людей, не змалюється, 
хай попухне на картоплі — ласкавіша стане!..» 

«Ногу,— рішила Горпинка,— треба неодмінно по-
гризти; за паляницею, коли пришле оцього лобатого 
Опанасика,— сьогодні нема печеного, хай походить...» 

— Мабуть, Марто, зроби вже мені ласку — погризи, 
піду й собі додому,— сказала вона, підвівшись та 
хруснувши ногою, нахилилася й потерла рукою чорну 
кісточку, мов грудку землі... 

— Письмо від Митра прийшло,— сповістив, нахи-
лившись до матері, Опанас; але Марта заховала свою 
радість і перервала його, щоб одправити Горпинку, 
сказала: 

— Ідіть, бабо, додому та другим разом, як ногу 
обмиєте. Я хоч до церкви не ходжу, а неділю святкую; 
прийдіть у будень. 

Горпинка образилася: 
— Чудасія прямо! Хіба це довге діло — пополоскати 

в казанку — пхи!.. Забилася такий світ: чи ти смієшся, 
чи що? 

— Я не сміюся давно вже, а гризти сьогодні не бу-
ду вам.— І Марта стала у воротях та ждала, як видно, 
коли попрощається Горпинка. 

— Мамо, Опанас каже, що наша теличка пополюва-
ла сьогодні,— сказала Варка, але на неї зозла глянув 
Опанас, вона злякано замовкла. 

— Дурна ти,— одказала їй мати. 
«Неодмінно,— вирішила Горпинка,— з Петровим бу-

гаєм... О, ця нужда любить дурничку!.. Треба сказати 
йому, як застану». 
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Вона востаннє згадала про ногу, дала виговір 
Марті: 

— Не знала я, що Вовнова дочка така вередлива; 
бач, погидувала ногу гризти... А може, колись прийш-
лося б, бо в тебе ж діти?.. 

М а р т а . Не ваше діло до моїх дітей; прийшли, то 
йдіть собі з богом... (Під три чорти, де й ті два,— 
додала вона до себе),— зачинила перед самим Горпин-
чиним носом ворота і пішла, не попрощавшися з нею, 
до хати. 

Опанас жваво підняв із землі клунок із соняшника-
ми та сапет огірків і поніс їх до призьби; Горпинка 
постояла, здивована, хвилин зо дві, плюнула тричі 
проти воріт і швидко-швидко задріботіла вулицею; 
хлопець догнав її лайкою: 

— Ще плюється, такі вже драглі... 
Його докірливо спинила Марта: 
— Не займай, сину, вона тобі — не панібрат. 
— А чого ж вона плює? Щ о б а г а т а , думає,— 

сердито та схвильовано казав син матері, коли йшов 
до хати. 

У хаті гули мухи, мов два рої бджіл у вулику, 
і коли махнула руками Варка коло столу, то вони зня-
лися — осінні та в'їдливі — і почали по вікнах драж-
нити сонце... 

А воно освітило хату і подушки на полу чорні роз-
парило, що аж дишуть, здається, важко, бо хата мала, 
стара і в кутках мокра: літо пройшло, а на покуті 
як стояв ще з зими заплаканий Микола-чудотворець, 
та й зараз іще сльози ті не висохли; рушник на святому 
старий, давно пратий і квітками з пшениці та плете-
ними хрестиками обтиканий... 

На сволоці, мальованому жовтою та зеленою фарбою, 
лежать дві-три книжки, а проти них, на поколупаній 
грубі, тістом примазаний, висить портрет Шевченка; 
Варка хотіла помазати грубу, та замазала йому ко-
жуха, і Опанас тоді сварився і наказував ніколи не 
займати, що не вміє... 
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Коли всі з хати розійшлися, то Варка плакала, вми-
ваючи Шевченка, і приказувала: 

— За вас, діду, і мені од Опанаса попало... 
А він теж посмутнів і висить у Мартиній хаті — 

такий журний, наче тільки що виплакався, і сонце 
стріляє йому з вікна просто межи очі. 

Під ним тихо сіла Варка, коли Опанас матері письмо 
читав, і слухала так пильно, що, коли згадав Дмит-
ро про неї та ще за чоботи, розплакалася, бо ніколи 
ще не бачила таких рясних сліз у матері, як із того 
письма: 

Дорогі мамо, сестро і ти^ Опанасе! Пишу цього листа до вас 
аж із китайської границі. Стояли ми полком у Байкальських 
горах, а це прийшов приказ — пішли на своїх куцих конях до 
границі. Я дужий та здоровий і школу кавалерійську скінчив... 
І веселе товариство наше, бо, мабуть, у полку найбільше у нас 
з України... 

— Так чудно пише, що й розібрати трудно,— про-
мовив Опанас, і далі: 

...І гаолян більший за наш очерет удвоє, листатий, де стоїть 
бідний китаєць, наче в сурму приграє нам, як заведуть хлоп-
ці: «Та веселая та доріженька...» або співають ще часто: «Дадуть 
тобі, мій синочку, ще й казенну рушницю...» Це їх вивчив тут один 
учитель такої... 

Хлопець поклав листа і радісно засміявся: 
— Який, думає, що в нас такої не співають! 
Але мати сиділа смутна і просила читати: 
...Дійшла до нас звістка з України, що недорід у вас, і так 

мене прибила, що, коли згадав нашу Лемківку вбогу та ваше, ма-
мо, поневіряння по чужих роботах,— наче обценьками хто зда-
вив серце... Чи помагають же вам із комнезаму,— треба, щоб 
помагали, бо такий закон є для тих, хто служить у Червоній 
Армії. 

— Сину, сину, яка тая поміч? — проказала впівголо-
са Марта; ніби жалілася синові, казала: — Пішла до 
зборні: «Виоріть хоч поле». А голова знітився та: 
«Самому треба наймати...» 

...Рідко, Опанасе, пишеш до мене письма: чи, може, забагатів, 
чи, може, грошей на папір немає?.. 
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— Таки догадався,— осміхнувся гірко хлопець. Мати 
витерла заплакані очі. 

...Отож посилаю вам червінця, та справте чоботи Варці, хай 
не бігає за скотиною боса, бо скоро осінь — підуть ранки холод-
ні, росяні... Не забудьте ж, мамо, справить їй хоч поганенькі 
пришви... 

— Уже й тепер холодно...— заплакала на лаві Варка, 
але, побачивши строгі очі Опанасові, повні жалю, 
замовкла. 

Хоч би батько живий був, бо тепер же ви там як та мошка дріб-
на: нікому ні заступитися, ні помогти... 

Опанас при цих словах, коли вголос заплакала мати, 
розхилив свої брови і став з розкритими очима, наче 
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збирався вступити з кимось невідомим, але сильним, 
у бійку. 

Він сказав до матері: 
— Чого це ви? Не люблю, коли таке пише... Не 

пропадем, хай не радіють!.. 
І на слова його: 

...Та не сумуйте, мамо, хай підросте трохи Опанас (чи ви його 
посилаєте сю зиму до школи? Пошліть небезпремінно). Я приїду 
додому, як нічого не буде... Ми ще приборкаємо багачів! Хіба 
тільки ми бідні? Он є такі китайці, що т ільки сині штани та 
сорочка, а то все — нужда з ' їла, бо скрізь іще «одному з пель-
ки пре, а другий з голоду зацвітає». 

...Але в нас, мамо, трудящі владу мають,— отож зміняться 
порядки на краще... 

Марта подивилась на свою дранку-кофту, що лежала 
коло Варки: 

— Мабуть, сину, і ми не кращі за китайців тих бід-
них... 

...А ти, Опанасе, шануй Варку та живіть тихо — не сваріться 
з матір'ю, бо вони й так у нас згоріли, як та суха трава: за 
батьком нас доглядали та добра не зазнали, а підтопталися — 
ще краще стало. Чи хватить же у вас хліба до нового? Та не 
забудьте, мамо, справити, як получите гроші, чоботята Варці: 
хіба вона не заробила за літо, спотикаючись за чужими овечка-
ми?.. 

— Заробила... Заробила, сину...— витерла великі 
сльози Марта, а Опанас іще дочитував: 

...Пригортаю всіх і цілую. Ваш Дмитро 

Марта, коли Опанас скінчив письмо, наче помолоділа 
надіями сина і пішла до печі рівна та бадьора, щоб 
дати пополуднувати дітям: і жаль, і радість, як спо-
лохана птиця, забилися під серцем. 

— А на що вже ти, Опанасе, вивчишся? — поспитала 
вона сина. 

Хлопець стояв посеред хати — такий був розпале-
ний, що ніби хто поклав до його очей дотлівати жар, 
а на лобі провів смужку і вуха облив калиновою 
юшкою — такі червоні... Він сказав матері: 

— Ні на що я не хочу вчитися, аби вмів їздити 
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автомобілем... О, я ту машину глядітиму не так, як 
скот ваш, ні, я її буду так чистить, так ходить коло 
неї, що коли бігтиме, то не кричатиме, наче недо-
різане порося, а вигукуватиме!.. 

Варка при цих словах засміялася і перекривила крик 
машини: ків-ків-ків... 

Мати поставила на стіл миску, і Опанас та Варка, 
що пасла овечки, почали залазити за стіл; полуднува-
ли нашвидку, сьорбнувши борщу по ложці (хотіла ж 
Марта купити сьогодні хоч олії на базарі, але огірків 
тих понавозили — розминуться не можна, і вона про-
дала свій клунок за 20 коп. та на всі пшона торбу 
сторгувала і два фунти солі — отакий базар!), і пастухи 
її почали чистити огірки, посипати густо сіллю і хрум-
кати. 

Опанас, пополуднувавши, не дякуючи богові, як це 
почала за ним примічати Марта, взяв з лави її драну 
кофту, в якій одпоров стан і носив замість піджака 
(свого старого піджака він зберігав для школи), надів 
її вже в сінях, зайняв свою телицю, ляснув, чи зозла, 
чи з радості на вулиці нагайкою і погнав, займаючи 
займанки у сусідів... 

А Марта довго стояла за ворітьми — проводила очи-
ма дітей; її Опанас у кофті, наче той чорногуз, ступав 
у білих штанях за скотом, і голова хлопця була схи-
лена до землі, як той колос, що серп не зрізав на 
межі... 

— Я вже ту школу, сину, виплачу тобі, а при-
ймуть...— приказувала сама собі мати, додавала: — 
Нехай на злість багачам лемківським, що синів док-
торами та артистами виводять, мій хоч автомобілем 
їздитиме! 

І пирхкав, голосно заспівував у Мартиному серці 
той автомобіль, що її Опанас правити ним збирався; 
вона, як мати, загордувала своїми синами, що не чу-
ла, коли новобранці з неділею привітали, а за Гордій-
чиного Петра левадами затяг котрийсь тієї самої, що 
в письмі син згадував... 

Вона загадалася: 
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— А мій же Дмитро так тяг, що, коли співав, і ста-
рі слухали... 

І прийшла, до неї за ворітьми стара, ще од баби 
своєї, мабуть, за сто літ, пісня — така, що ніхто вже 
її в селах ніколи не заспіває, хіба лише мати, як 
розплачеться: 

Ой пустила синів за ворота, 
Як тих соколоньків... 

Хотіла заспівати Марта: чи з горя великого, чи з 
радості, але не було голосу, і не до лиця старій спі-
вати. 
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ЗЕЛЕНА Р Я С А 

Хай простять мені смугляві берези!.. 
Вони в селі Чорному стоять над ставом, мов сором-

ливі дівчата, що вийшли купатись, роздяглися і спус-
тили до колін свої білі сорочки; їх ноги миє зелена во-
да ставу, стан обіймають сосни, а кучеряве гілля ці-
лують вечорами зорі, ранками — сонце; тоді берези ще 
більше соромляться, закривають засмаженими рука-
ми-гіллям краєчки своїх очей і от-от пирснуть зо смі-
х у , — але на їх суворо дивиться дуб, гладить вітрами 
лисину осокор, сумно хитає головою стара верба, і 
поговір шумить борами... 

Соромом горять тоді берези: немає де сховатись, при-
сісти; стоять розперезані, а сонце січе над ними черво-
ний оксамит... 

— Благодать божа... 
Це отець Василь; він шаткує, як кажуть селяни, з 

кошиком у руках додому. У сосновому бору захова-
лась, наче в піжмурки, сліпа церковця села Чорного, 
підтикалась нехворощю селянських городів і підмор-
гує престольним оком на рейки залізниць, пізні гречки 
і берези... 

...Жаль бере: облупилася, а тут іще, як на гріх... 
Вороги отця Василя рекомендують (у старі часи ти-

хо, а зараз—іноді просто у вічі, наче плюне хто): 
— Серафим Саровський... А поклади йому до рота 

пальця — одкусить! 
Але баби люблять отця Василя за старість (хай прос-

тять мені смугляві берези!): він сивий, з маленькими 
гадючими очима, і наймиліше в його — короткі, де-
лікатні руки, що гордо благословляють на утрені се-
лян і показують на пасіці шляхи бджолі. 
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Серафим Саровський — це злість: він більше нагадує 
лакея часів Катерини, це, коли дивитись на широку, 
огрядну спину, коси... ні, кіс у його не було, а бу-
ли розділені ополончиком «заштатні» — старанно при-
чесані і хитромудро закручені над лобом... 

— Таке паскудство скрізь...— Отець Василь аж сплю-
нув, а слину підбігла й лизнула Анелька — рижа здо-
рова сука, яку держали його сини для охоти під осінь. 

Він комусь одказував, сперечався: 
— Що не кажіть мені, а паскудство...— ще раз сказав 

і пішов жвавіше до свого хутора; я помиляюся: тре-
ба — не хутір, а х у т о р е ц ь — його так зве сам отець 
Василь. 

Але це не важно: 
...В городі, де мільйонноє насєлєніє, посліпли, прямо 

жуть бере, допустимо це? 

— На Сінном базарі церква обновилась... 
— ногу! 

— Божія матер в олтар провалилась.. . 
— цок, цок! 

В голові цокала якась військова школа, розхриста-
на й боса, і чітко одбивала ритм комсомольської 
пісні: 

— Гей-гай, едем на моря, 
Ж и з н ь тьі моя, комсомольская!.. 

І хотілось перед собором почути хриплий крик: «На 
молитву — шапки долой!» 

. . .Жизнь тьі моя, комсомольская... 
— цок, цок! 

Але підводились до оновленого хреста скорботні очі, 
запорошені тихою радістю: 

...Хай знають, хай знають в о н и . Віра народу — 
шматок кременя, якого не розмиють віками дощі... 

І знову до болю думав. І не почує ніколи більше: 
«На молитву — шапки долой!» Підборіддя хитнулось, 
а ласка і радісний старечий сміх упали з його очей 
на спину Анельці: 

«...Знай. Комуністи день у день — мов пси: «На 
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богів і чортів», і коло брами оновленої церкви захряс 
сірий кремінь. Селяни». 

Сміявся щиро, тихо. 
...Мечеться у вічі золотий хрест на бані церкви, го-

рять фарбами три угодники божі — Володимир святий, 
князі Борис і Гліб, і припадає до потрісканої землі 
ящіркою м и с л ь — «хе, на богів-чортів»,— він знав, ко-
го оновити, хай вірить кремінь... 

Анелька на льоту піймала муху й облизнулась, во-
ни з отцем Василем минули став і стали на поповій 
леваді — десь недалеко на липі била в очко дуплянки 
бджола... 

— Гарний буде взяток цього літа... О господи, скрізь 
оновляєш церкви, а душа людська як цинком зали-
лася... Цинком, Анелька, цинком. І хто залив?! 

Анелька, видно, не розуміла — лащилась, а коли 
побачила наїжачені, мов стерінь, брови отця Василя — 
вирівнялась і хрипко, обережно гавкнула до стану, а 
там... 

...Гонили полями вітри тінь од гречаних кіп, і зчор-
ніле поле хватало на стежці поли довгої, до трьох 
усів, по-старосвітському, свити і півкопою котило 
попід ставом — розхристану, без хустки, жіночу по-
стать. 

Свита припадала, вигиналась і придержувала, трохи 
вклякаючи на одну ногу, поли і — поспішала: низько 
кланяючись, руку до серця прикладала, а коли добіг-
ла до отця Василя, упала на коліна: 

— Благословіть, батюшко! 
Сука вороже зустріла жінку, загарчала, але покрут-

нувся отець Василь: 
— Пішла, дрянь. Що ви,— Хомисі,— бог з вами?.. 

Підніміться... 
— Ой не підведуся, грішниця, благословіть,— при-

казувала, в очах стояли стоянами сльози, і сірі, ста-
речі рівчаки на її обличчі напнулись од скорої ходи, 
наче маленькі вужі. 

•— Хрестіть, отче Василю, дев'ять раз, як у тій за-
писці, що з Єрусалима прийшла... 
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Три хрести лягло на голову Хомисі, вона підвелася 
і почала цілувати маленьку, делікатну попівську ру-
к у — отець Василь на хвилину скривився: у неї коло 
лівої ніздрі, як тернина, випиналась бородавка,— але 
руку поцілувати дав. Хомиха задихалась і поспішила 
розказувати оглядаючись, чи не підслухає, мовляв, той, 
кому й не слід: 

— Отож як почули в нас люди про той хрест, що, 
кажуть, стоїть у долині, десь на Поділлі, та так, як 
глянеш на його проти сонця,— наче огненний стовп, 
а коло криниці на дерев'яному Христос розіп'ятий. 
Своєю кров'ю християн прийшов спасать, і чули гор-
тань з неба: «Не воюйте, всі люди б р а т и — і бідні, 
і багаті». 

Вирвалось слово отця Василя,— простіше баба Хо-
миха захлинулась, а він: 

— Не вірили... Господь чудеса творить, бо сказано: 
«Опам'ятайтеся, хто в бога вірує», а люди, Хомихо, 
тепер — як божі пси... 

Він заглянув за дуплянку, позіхнув і перехрестив 
з чорними підточеними зубами рота. 

— Не дивно, бо всі зараз багато знають, перевчи-
лися... 

Хомиха вихопила своє слово, не дала скінчити, а 
засокоріла — тремтіли старечі губи, плигала на чор-
ненькі вусики слина, і слова тоді клекотіли й поспі-
шали скоріше вилетіти: 

— Це все я, батюшко, ходім, уже люди ставники 
нові до церкви поприносили; вас не було — у Києві, 
а мені сю ніч (трапезували в Ковалихи, а кривий 
Грицько псалтир читав) тільки первий сон очі звів, і ка-
жу вам, як перед хрестом: закрутилося — туман, коли 
це стара ікона Варвари-великомучениці (її на даровиз-
ні свекруха, покійна Секлета, подарувала) отак зразу 
міниться, міниться, а мене наче пропасниця б'є — зля-
калася... 

... Ковалиха хропе, дитинка в невістки квилить, хата 
в їх нова — луна так і ходить, а мені... Я на суді, 
батюшко, заприсягну, бо це правда, сам Миколай-угод-
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ник розкрив уста і голосно так на всю хату каже: 
«Хай надіне отець Василь зелену великодню рясу, 
співайте «Христос воскрес!» і святіть криницю над 
ставом (там торік Омелечкова покритка втопилася — 
знаєте?!), і хай дев'ять ставників горить, бо прийшов 
судить «по писанию...» 

Я прокинулася — трушуся, тіла на собі не чую, а 
вони всі сплять, тільки старий Коваль прийшов знад-
вору, та так страшно, господи прости, так страшно за 
землю лається: «Він мене, паршивий комнезало, су-
дить буде, га? Хай тебе судорогою судить... ого, в 
окружному кращі були, і то замотав, а то, кров чор-
това, на комуну, голим оддай! А за пупа не візьме?» 
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...Не спам'ятаюся — як закричу, на всю гортань: «Ок-
сано, Оксано!» 

Ковалиха прокинулась — засвітили, обтерли велико-
днім рушником Варвару-великомученицю, а вона аж 
міниться, так сяє, так сяє, і по щоці з росичкою дві 
сльозинки — кап, кап — на долівку... Обновилася... 

Хомиха склала хрестом руки і дивилась на отця 
Василя божевільними од радості очима — губи її ще 
й досі плямкали, а слина на чорних вусиках виступи-
ла холодною ропою, і обличчя її було схоже на пе-
чене яблуко. Вона поспішала: 

— Ходім до церкви, там люду — яблукові нема де 
впасти — натовпилося, вас усі ждуть, а старий Коваль 
криницю чистить... 

Отець Василь повернув із стежки на снопову дорогу, 
до церкви; але раптом нерішуче спинився, запитав: 

— Боюся я, Хомихо, будуть нарікать, дурисвіти, 
скажуть... Як власть на це дивиться? Як вони?! 

Анелька понюхала свиту і побігла знічев'я за пе-
рекотиполем — гралася... 

Хомиха вирівнялась, очі налилися кров'ю: 
— Власть?! Ми нарошне тим кутком несли ікону, 

де «комизах» живе, а він стоїть коло воріт — снопи 
з хлопцем привіз — ні слова, як заціпило, тільки й 
почули: «Хай казяться! Це попівський майок прий-
шов»,— сплюнув і таке додав, що й не вимовиш... 

Отець Василь: 
— Ну от бачите... 
— Нічого, батюшко, ідіть, ми за вас у тюрму, на 

хрест підемо — служіть молебствіє!.. 
Вони рушили... Вперед Анелька, за нею отець Ва-

силь і, вклякаючи на ліву ногу, Хомиха: дриґне кри-
вою ногою — схоплюється пил, а сука сторожко при-
слухається і здивовано ловить великодні дзвони по-
цюканої кулями церковці села Чорного... 

Бідна Анелька, хіба вона знає радість старої Хо-
михи? 

Не знає... Підсміхаються смугляві берези і на захід 
сонця червонішають,— тоді ламають дівчата молоді 
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ялини, кидають на дорогу — злякано розступається 
бір... 

Горить дев'ять ставників, перший ставник горить у 
руках старого Коваля — за сорок десятин, а другий — 
віялка і молотилка Хомишиного сина, і посередині — 
заточується од натовпу бабів, дітвори — зелена, ве-
ликодня ряса отця Василя. 

Він розцвітається серед диму, як будяк, і бігають 
гадючі, маленькі очі од ярого воску до клаптів полот-
на, цукру... 

— Христос воскресе! На всі чотири кінці світу! 
— Смертію смерть поправ,— підхоплює басом Ко-

валь, за ним гуде Хомишин син, Хомиха розстебну-
ла свиту — жарко, парить, але всі стоять, мов кам'яні, 
побожно співають «Христос воскрес...». 

Ставники горять коло криниці, у рушники прибрана, 
на цямринах стоїть Варвара,— гойдається серед натов-
пу зелена ряса, схожа здалеку на синій будяк, і со-
ромом горять тоді берези: немає де сховатись, присіс-
ти — стоять розперезані, а сонце січе над ними і ка-
дильний дим, і червоний оксамит... 
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ПОЛІТИКА 

— Три годи не пив з багачами за одним столом, 
три годи з родом не гуляв, як на ножах був, а сьо-
годні, виходить, поїду колядувати?.. Не годиться наче 
так, та поїду на злість, побачу, яку то політику мені 
шуряки мудрі з тестем заспівають?.. 

^:Цваака^стояв коло столу, як той дружко на весіл-
лі: шапка заломлена набакир, на вусах краплини во-
ди, а широка долоня руки лягла на стіл так сильно, 
що захиталося світло каганця в хаті. 

Жінка щебетала, раділа: 
— Хіба ти проп'єш своє старостування? — обережно 

засміялась вона, розстеляючи на столі свою дівоцьку 
тернову х у с т к у . — Не вік же гризтися з людьми да 
комнезамів своїх захищати...— виводила вона далі, 
кінець тій хустці розгладжуючи, а на Швачку пильно 
вдивлялася, думала: «Хоч би не розсердився!..» 

Та Мусій Швачка сміявся: 
— О, знов за батькову землю жаль підсокирюєть-

ся! Пропало вже навіки, Мар^яно, шість десятин; взя-
ли ту землю мої комнезамщики як зубами! А зате 
ніхто не гавкне, ніхто, що Мусій Швачка неправильну 
політику робить... Ну, скажи мені, хто докаже непра-
вильну політику?! 

Слово «політика» вразило Мар'яну: це так дражнили 
на селі її чоловіка, що ліпив іноді оте слово туди, 
де й не слід було... Вона махнула рукою: 

— Служив їм, служив, а дяка? Ворогів нажив пів-
села — оце така заслуга; не бійся, як здихала я з діть-
ми, коли ти тікав з комуною, батько, спасибі їм, за 
рядно аж три пуди жита дали... 

— Ого,— засміявся Мусій,— да такої ласки, западе-
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ться вона, в цигана можна доскочити, не то в рід-
ного батька! Правда, дочко? — запитав він жартома 
на полу свою Степанидку, дочку найстаршу. 

— Правда,— одказала та батькові, на матір глянув-
ши. 

— Правда,— підхопила Мар'яна,— що ти зарічана 
дуже. 

— В батька вдалася! — рубнув Швачка, а Степанид-
ка на це засоромилася — замовкла. 

Хотіла ще Мар'яна сказати чоловікові про те, що 
всі багачі на селі лають не тільки тих, кому він землю 
понарізував, а, мовляв, його, Мусія Політику, що збув-
ся десь на перекопських дротах двох пальців, а коли 
не пошанується — голови—оДбТжить, та не сказала: 
так хотілося поїхати їй до роду! 

— Ти вже хоч там, у батька, перед зятями, про 
свою політику не згадуй, а то ще наб'ють з доброго 
дива,— застерегла вона чоловіка, а сама, схвильована, 
ждала, що він скаже на це. 

Тоді Мусій простяг на світло каганця свою ліву 
руку, де випиналися дві маленькі кукси з пальців, і 
сказав не на жарт тверде слово: 

— Хай не забувають, що Політика одбіг під Пере-
копом два пальці з лівої руки, зате права ціла, а за 
стрільбу сам цар Микола медалю видав!.. 

Він полапав праву кишеню, де справді лежав плеска-
тий браунінг — здобич Перекопської перемоги, і, ки-
нувши жінці: «Я ж запрягаю», вийшов надвір. 

— Ой гарячий ти, Мусію, та клепки не хватає! — 
сказала сама собі Мар'яна, зітхнувши важко. 

І вона мовчки зодягала чорну керсетку, спідницю 
кубову та ще сорочку з дрібним вирізуванням, ту, що 
колись була дівувала в тій сорочці Мар'яна... 

Задумалася над сорочкою з вирізуванням — дівоцтво 
згадала: «Гей, кіньми не догнати, золотом не скупити 
літа тії...» 

Її очі впали на Степанидку — осміхнулася своїй 
думці: «Ого, ще п'ять год прокує зозуля, а ти, мамо, 
за скриню подбай...» 
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— Не їдьте ви на ту коляду,— незадоволено промо-
вила Степанидка. 

— Не можна так, дочко, треба ж діда провідать... 
Він же нам хліба колись давав,— ще раз нагадала 
Мар'яна. 

Дочка замовкла. Вона пам'ятає той хліб, коли при-
несла мати три пуди (по дорозі в топчаку змолола), 
та зразу ж замісила житніх перепічок, викачала їх 
на столі, ще й маківкою позначила; сама плакала-
плакала, промовляла: «Хай би чужі на рядно минжува-
ли, а то рідні в заставу беруть одежу — не вірять...» 

«Мати тоді зарікалися,— подумала дівчина,— ніколи 
до багачів на поріг не ступати...» 

— Вам нічого, а з батька будуть насміхатися... 
— Ет, видумуєш та старуєш! — одказала їй Мар'я-

на.— Хто з нас буде сміятися? На кутні, дочко, він 
засміється! 

Мусій стояв на порозі в кожушку, критому зеленим 
англійським сукном (це ще з тієї врангелівської ши-
нелі, що з-під Перекопу достав),— казав: 

— Наша політика тепер — не сміятися з бідних, бо 
сам бідним зостанешся, правда, Мар'яно? Діла йдуть, 
контора пише, гай-го! 

Швачка хотів пригорнути з невідомої йому самому 
радості Мар'яну, але стримався й тихо погладив шов-
кове волосся Степанидки. 

— Що нам багачі, Степанидко? 
А Мар'яна, запишавшись, своє слово додала: 
— Старців контора ваша буде писати. 
— Старці старцями, а ти по-дурному сердишся! Кра-

ще зодягайся скоріше,— вимовив з якоюсь нетерпляч-
кою Мусій, і Мар'яна мовчки зодягалася. 

У товсту хустку запиналася, нав'язувала пирогів, 
коло дітей припадала, а коли все, здавалося, поробила, 
тоді стала посеред хати: 

— Спіть же, діти... Ну, господи благослови! 
— Та вже, каже, поблагословив! — пожартував 

Швачка й накинув стару шинелю на плечі — велика 
тінь його постаті одбилася світлом на комині. 
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— Спіть же, діти,— промовив він Мар'янині сло-
ва, лапнув правою рукою за кишеню і вийшов з 
хати. 

Виїхали Швачки за ворота на зоряну дорогу. Під 
полозками кипить мороз, пару з рота вириває, а кінь 
бреде заметами сніговими, і сніг курить під його ко-
питами, мов золотий пісок. 

Мар'яна сидить на санях, наче та молода на поса-
гу — щаслива; їй здається, що от-от доскочить вона з 
чоловіком того щастя, коли рід її багатий не буде 
вже братися на Мусія, як на харпака останнього, «по-
літикою» не вкорятиме, а сестри не зітхатимуть на 
базарі—«ой бідна сестро» — і раді-раді, що вони не 
такі, як Мар'яна, а багатирки! 

«Ні, хай ще пройде рік-другий,— думає Мар'яна,— 
а ми (за Мусія мислить) зіпнемося на ноги...» І вона 
мимоволі гордіє та пишається своїм чоловіком. 

Вона солодко мріє, і мислі її, спотикаючись, біжать 
у минуле... 

Справді, били її польські офіцери за Мусія, багачі 
виселяти із села хотіли — всі так в'їлися, а зайшла 
комуна — прийдіте поклонімося Мар'яні! Наче Велик-
день їй настав і світ поширшав... Боялися чоловіка, 
що землі комнезамам роздавав, і лащилися та піддоб-
рювалися до Мар'яни — н е пособилося... 

— Така політика, дядьку Андріяне,— казав Мусій, 
коли виводив був бика з Андріянового двору; роз-
куркулювали впень. 

— Сам ти — п о л і т и к а , чуми чорної гірша,— була 
відповідь Андріянова, і Мусія продражнили на селі 
Політикою... Андріяниха хватала на дорозі за роги 
бика, кричала: 

— Убийте мене, розсукині сини, а скотини не ведіть 
з двору!.. з 

— Політика,— сміялися комнезамщики з Мусієм, 
і бик, звісивши долу товсту шию, пішов, мов арештант 
той, попереду. Четвертий рік тому, а не забула 
Мар'яна... 
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«Такі якісь думки чудні верзуться»,— подумала. 
— Чого це ти зашилилася, мовчиш? —1 запитав Му-

сій жінку, стьобнувши різко батогом коня. 
Опленчаки-сани заточилися під якусь лісу, кінь під-

кинув їх — висмикнув під горбик: далі дорога просла-
лася рівна, засіяна синіми смугами од місяця, мов хто 
полотна прослав білити. Сніг під саньми рипить, а 
з-під копитів коня, здасться Мар'яні, вилітають ух-
н а л і — дивні такі — срібні, сині, золоті... Добре йде 
під гору кінь Мусія Швачки! 

— Це я згадала,-— каже Мар'яна, нахиляючись до 
чоловіка,— Андріяна: вони ж тепер з батьком свати; 
він, мабуть, теж приїде колядувати?..— Вона запитала 
про Андріяна з якимось невідомим їй острахом. 

— Да, це — свати, аби чорт їх ухватив! — жартома 
одказав Мусій, і їхали якусь часину мовчки.— Це вже 
Степанидка заснула,— мовив нарешті аж за селом 
Швачка. Додав: — Ех, їду оце на страменіє: ну, скажи, 
яка там мені гульня буде, коли кругом сичатимуть, 
мов гади: «Комуна» родається, старці очі вгору під-
водять...» 

І Швачка не витримав — вилаявся гидкою лайкою. 
Далі вдарив з люті коня, той рвонув копитами замета 
й помчав сани з усієї сили. Мар'яна мовчала. 

Уже в'їздили на панські землі, де стояли ще не 
скінчені нові хати, занесені великими валами снігу; 
одна з них, щасливіша, накинула на себе якусь дран-
ку з гречаної соломи, у вікні — синє світло чи каган-
ця, чи лампадки — блимає, гасне; а друга хата, через 
дорогу, виставила голі причілки і зяяла чорними яма-
ми невставлених вікон. 

Кінь, добігаючи до цієї хати, раптом спіткнувся і 
злякано захріп; Швачка смикнув його назад — зупи-
нив. 

Мар'яна цокала з переляку зубами, Мусій обережно, 
тихо якось, витяг з кишені револьвера, але скрізь — 
мертва тиша. 

Світло в хаті раптом спалахнуло — раз, другий і за 
третім — погасло; кінь же стояв на місці та гріб ко-
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питом сніг... Швачка пробіг трохи наперед і, нахилив-
шись над якоюсь чорною плямою, раптом голосно 
загукав: 

— Кіт замерзає! От бідний, не попав до хати, а те-
пер колядує!.. 

Він підняв на руки холодного, ще живого, пере-
ляканого кота, що дряпнув його за руку, і приніс до 
саней: Мар'яна, схвильована з такої зустрічі, пошепки 
казала: 

— Кинь його к чорту отуди в сніг — це хтось нарош-
не кинув. На зло... 

— От дурна! -— засміявся Швачка: — Чого ж йому, 
товаришку, пропадать?.. 

Він положив кота собі на коліна, прикрив його і, 
ховаючи до кишені револьвера, сказав жінці: 

— Подарую Андріяну за бика... Уяви: не забув ще 
й досі розкуркулювання!.. Н-но! — гукнув Швачка і 
смикнув віжками коня. 

До хутора лишалося ще дві версти. Різдвяна ніч, 
кована зорями, стояла в степу пишна й красна. 

Кінь, коли повернув Швачка на шлях до хутора, 
де світилися у вікнах ясні, веселі огні, бадьоро пі-
шов риссю, сани зарипіли полозками по чиємусь сві-
жому сліду, і тільки вітер шумів назустріч... Швачка 
під'їздив з Мар'яною до тестя. 

Уже вималювалися темно-синіми силуетами на за-
метах снігу дві скирти соломи; засніжені тополі стояли, 
мов якась казкова сторожа, а сад при дорозі зацвів, 
мов бузок, інеєм... 

— Колядують,— сказав Швачка, спиняючи бистру 
ходу коня. 

Його голос — різкий на морозі — наче підкинув на 
санях Мар'яну; вона цілу дорогу тільки й думала про 
зустріч з багатим родом, боялася за чоловіка — такий 
він якийсь у неї «од серця»—слова не зважить, і 
запальний... 

— Мусію, я тебе молю,— вимовила вона, коли під'-
їздили до двору батькового,— не сварися з ними за 
свою політику, хай на людях, а тут... 
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— Чого ти боїшся? — образливо одказав їй Швач-
ка.— Чи я маленький, чи не знаю, де сказати, а де 
змовчати?! 

— До чого ж ти вже злишся? — лагідно промовила 
Мар'яна, і на її очах забриніли сльози; а одна сльо-
зина, наче мороз її викотив з ока, тихо впала на ко-
ліна чоловікові.— Викинь того чорта! — і вона вхопи-
ла рукою за шерсть кота, що той давно задубів уже од 
морозу на Мусісвих колінах, і він його мовчки струс-
нув з ніг на синій сніг. 

— А благословіть колядувать?..— гукнула Мар'яна 
до високої чоловічої постаті, що вийшла з хати. 

Хтось хрипло поблагословив, одчинив ворота і, коли 
сани Мусія Швачки зупинилися під скиртами соломи, 
мовив: 

— От мороз, Мусію Степановичу, аж пече! Колядни-
кам не повезло сей год... Правда, совєцька власть ко-
ляди не признає!.. 

Мусій мовчки розпрягав коня, накривав його старою 
шинелею; а Мар'яну на порозі зустрічала мати: 

— Загордувала, дочко, наче десь за морями живеш... 
А тут весь рід з'їхався: колядують. 

Мар'яна заплакала і, спам'ятавшись, витерла сльо-
зи — обличчя в молодиці з морозу мінилося червоними 
яблуками на щоках, тонкі губи були міцно стулені, 
і лянтар намиста звисав на повногрудих персах. Вона 
піджидала в сінях Мусія: ніяково без чоловіка самій 
заходити в хату. 

Ой гула-гула крутая гора... 
Святий вечір, добрий вечір... 

У хаті колядували; ще тверезі були, і голоси жі-
ночі гули соромливо — ніхто не співав на всю гортань. 
Отак на одній ноті загула пісня-колядка про круту 
гору, засіяну шовковою травою, і, коли переступили 
хатній поріг Швачки, завмерла. 

— Оце добре,— сказав із-за столу Андріян, що си-
дів був поруч з Мар'яниним батьком: — Ц е добре... 
Мусій Степанович навчить вас по-совєцькому коляду-
вать!.. 
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І він, хитро усміхнувшись, моргнув до жінок, що 
колядку заспівували, та гості повернули голови до 
дверей, жінки втупили очі на Мар'яну, а чоловіки су-
воро віталися з Мусієм. 

— Дав господь празник — усім празник,— приказу-
вала Мар'яні мати, ніби виправдувала її перед родом, 
а Мусія зятем дорогим величала, аби сварки якої не 
було, і змітала полою керсетки місце на лаві — запро-
шувала дочку та зятя до столу сідати. 

На столах стояла у великих мальованих тарілках 
страва; два ковбики в мисках лежали ще не поча-
ті, а самогон, заправлений цитринами, аж сизо-жов-
т и й — т а к и й мутний, займав на столах найпочесніші 
місця. 

Гостей була повна хата; чотири зяті з жінками, 
сестрами Мар'яниними, сиділи вже за столами; Ан-
дріян Кушнір — сват батьків — сидів поруч свого сина! 
займав місце на покуті — почесне місце, бо, правду 
сказати, Кушнір з усіх гостей найбільший багатир 
тут був; куми та рідня близька й далека мали місце 
за Мусієвим столом і здивовані були, що такий запек-
лий уже комуніст, як Швачка, а приїхав до тестя 
колядувати! 

— Дай же, боже, і пшениці щоб родили, і діти 
красно на миру ходили! — примовила мати до Мар'яни 
чарку. Мар'яна випила, а мати налила другу чарку 
Швачці, казала: 

— Хоч за тебе, сину, ребро мені переломили, та 
кров моя за тобою, і в роду, виходить, всі ми рівні... 

Вона обвела очима гостей — всі мовчали, Кушнір 
усміхнувся у вуса чорного, а коли Швачка випив з 
тещею по чарці та ще стара хлюпнула недопитий са-
могон під стелю, загукав: 

— Е, так не годиться. Теща зятя коськає, а ми в 
порожні чарки заглядаємо! 

Тоді всі якось веселіше загомоніли, чарки задзво-
нили, а студентка, дочка найстаршої сестри Мар'я-
ниної, пишно до столу Швачки підійшла, привіта-
лася. 
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— Мене з вишу за куркулівство викинули — ідіо-
тизм якийсь! Дев'ять років на гімназію витратила, і 
прошу — дочка куркуля! 

— Виходь заміж за комуніста — не викинуть! — 
гукнув здалека Кушнір. 

— Хай вийде, чи з лахміттям з хати не викурю,— 
гордо мовив кремезний, припухлий на обличчі батько 
студентки. 

Швачка, допивши для сміливості третю чарку, не 
втерпів: 

— Просте дуже діло, небого: така більшовицька по-
літика — вчилися колись багаті, хай ще бідні розуму 
доскочать! 

— Пхи, яка ж тут п о л і т и к а ? . . 
К у ш н і р . Правильно, Галино Дмитровно! Адійо-

тизм, а не політика!.. 
І всі на слова Кушнірові засміялися; Щвачка хо-

тів був підвестися з-за столу, хотів покинути таке 
гостювання, але його заспокоювала Мар'яна, пере-
конувала, що не слід на сміх та поговір з гостей ви-
їздити. 

...Ой чарочко, чарочко виновая.. .— 
затягла якимсь тонким сопрано молода жінка, а даль-
ші слова пісні проказав Кушнір, тільки не співали цю 
пісню, бо — святий вечір — не годиться такі пісні спі-
вати. 

Всі, на диво, припрошували студентку, щоб заспі-
вала української. Дівчина сміялася, а стара Кушні-
риха, вирівнявшись за столом, з гордістю промо-
вила: 

— Заспівай мені тієї України, хай хоч сина згадаю, 
що комуна за Петлюру вбила... 

Студентка почервоніла, очі долу спустила, косо гля-
нувши за стіл, де мовчки, насуплений, сидів Швачка, 
і не співала. 

— Роде мій дорогий! Свахо!— гукала Мар'янина ма-
ти до Кушнірихи.— Били комуну, й вона била — не 
згадуймо; а не треба святого вечора бучу якусь здій-
мати... 
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— Я, свахо, не здіймаю бучі, я прошу онуку вашу, 
хай мені України заспіває...— І Кушніриха заплакала. 

Її заспокоювали гості, син суворо нагримав, і все, 
здавалося, знову було по-старому. Жінки заколядува-
ли, вихваляючи гостинність господаря з господинею, 
Христа — дитя малеє — славили, і хата гула радоща-
ми за теє дитя. 

Мар'яна сиділа мов на голках; сестри сухо з нею 
привіталися, а найменша, що за Кушніровим сином 
була, пальцем на її хустку показала, наче хотіла 
сказати: «Десь з чужої комори — виплакана хустка». 
І так гірко та боляче було Мар'яні, що ковтнути слину 
трудно — боялася розплакатися. 

— ...Да не бійся ти, дурна, співай! — ц е батько мовив 
до студентки. 

Та одкинула свої стрижені кучеряві коси з малень-
кого лоба і, пристукнувши об долівку тонкої, панської 
роботи черевиками, гукала до гостей: 

— А давайте заспіваємо «Застеляйте столи» — знає-
те? Студенти так люблять на вечірках цю колядку 
народну, так захоплюються... 

— Вони «Інтернаціонал» теж, як бугаї, ревуть! — 
вимовив зозла Кушнір і казав сватові, Мар'яниному 
батькові: 

— Чув цих студентів у поїзді, як на святки їха-
ли,— полівка, свату, а не люди! Пишеться — студент, 
а вимовляється — старець. 

— А правда, Мусію Степановичу, що комуна вже 
торговлю дозволяє? 

— Дозволяє,— незадоволено відповів той. 
— Уже закон,— казав далі голосно Кушнір,— є та-

кий, що не імєєш права собственность трогать — о! 
Всіх зацікавила новина, що її сказав Кушнір, і ні-

хто з гостей навіть не думав співати; студентка вже 
розкрила була рота, де біліли гарні, мов розлузані 
горіхи, зуби, і так застигла, а спам'ятавшись, лизнула 
губи й сіла коло Швачки. 

— Мені дядя посвідку незаможницьку дасть, прав-
да? — поспитала вона Мусія. 
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— А дядя в тюрму піде, по-твоєму? — відповів не 
в тон Швачка. Студентка пхекнула. 

— От, Мусію Степановичу, четвертий,— казав через 
стіл до Швачки Кушнір,— год пройшов, як ви комуні 
бика, спасибі вам, взяли в мене, а я не забув. Умру — 
не забуду: грабіж... 

— Я вам кота хотів сьогодні подарувати за того 
бика, та здох дорогою! Гарний кіт був... 

— Ти ще молодий так мені одказувать... 
— А як же треба одказувать? Підлизуватися, прав-

да? 
Сварка от-от мала закипіти; Швачка сидів блідий, 

його ліва рука, з куксами на пальцях, тремтіла, очі 
бродили стуманілі по кутках хати. Мар'яни вже не 
було коло його — їй чимось докоряла менша сестра, 
Кушнірівна. 

Швачка встав, похитуючись, з-за столу і тихо ви-
йшов надвір. 

* * * 

Була глупа ніч. Зорі надулися — такі повні-повні, 
а місяць червоним півколом — на вітер — обведений, 
і все дворище аж ген-ген далеко на полях заюжилося 
снігом... 

«Дме на завірюху»,— подумав мляво Швачка і піді-
йшов до стайні. У його коня впала додолу шанька 
з вівсом, він довго шукав по-темному і, коли знайшов 
її підбиту ногами під ясла, пожурив коня: 

— От дурило ти! Голодний тепер?.. 
Кінь заіржав, стукнувши копитами об поміст. 
— На, на,— приказував Швачка, надіваючи шаньку 

коню на голову.— Попоїси трохи, та рушимо додому, 
хай не сичать, гади! Політика, брат, наша їм не на-
равиться! Зраділи як: торговлю дозволено, а Кушнір 
уже й лапи простяг — землі хочеться... На груди б то-
бі землі насипать, зараза! 

Кінь хрумкав овес, десь хропла в теплому сажку 
свиня. Швачка постояв та послухав: смачно спить! 
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Пішов назад до хати; голова йому похитувалася — 
був напідпитку, а рідко пив горілку. 

Коло сінешніх дверей згадав чомусь Швачка за сту-
д е н т к у — засміявся і вдруге за сьогодні вилаявся гид-
кою лайкою: 

— Сволоч!.. «Дайте, дядю, незаможницьку посвід-
ку...» Наче я торгую незаможницькими посвідками!... 

...Хата співала. Колядки змішувалися з піснями про 
той славний рід багатий, про бочки виновії, про во-
ли круторогі — сп'янив самогон пісню, і вона зухвало 
дзвеніла в шибки... 

«Радуйся, Швачко,— думав Мусій,— радій: святий 
вечір! Хтось на селі тільки борщ салом затовк сьо-
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годні, а не ковбики, навергані горою! А Кушнір, як 
та мідянка-гадюка, язиком крутить...» 

Він розстебнув ґудзика на синій сорочці, з-під якої 
виглянула вишита червоно-жовтою заполоччю маниш-
ка білої, і твердо, з рішучістю на обличчі, зайшов до 
хати. 

— Не хоче підгинати хвоста, собака, та доводиться 
підгинати,— впали через поріг, назустріч Швачці, чиїсь 
слова, і всі гості засміялися. 

— Не та політика тепер... 
— Голий був, голий зостався... 
— Не займай ти, сину, Кушнірів,— підбігла й каза-

ла Швачці теща.— Нехай злість за водою спливе, а 
не треба сварки, не треба... 

— Я нікого не займаю, мамо,— одказував голосно, 
щоб усі чули, Швачка.— Я бідний, та він дітей моїх 
не годує! Хай же... 

Швачка люто метнув очима на Кушніра. 
— Я не годую,— гукнув Кушнір,— дак люди, брат, 

годують! 
— А хто ж буряки Мар'яні повесні давав? — мовив, 

задоволено одкинувшись на лаві, батько студентки. 

Святий вечір, добрий вечір...— 

щирими голосами заспівували жінки. 
Кушнір махнув рукою, і пісня стихла, мов роти хто 

замкнув. Мар'яна вибігла насеред хати, сльози капали 
на долівку, казала: 

— Я, Дмитре, за ті буряки очі свої портила, як твоїй 
дочці (вона показала рукою на студентку) сорочку 
вкраїнську вишивала, а ти мене перед родом соромиш. 
За що дяка така?! 

— Гроші, тітко, брали, треба одробляти...— вимо-
вила серед німої тиші студентка. 

— Брешеш, батькова дочко, за буряки сорочку тобі 
шила, а не за гроші,— мати твоя не схотіла грошей 
у мене брати... Правду кажу?! 

— Яка тут правда?..— Всі знизували плечима, тихо 
сміялися. Швачка стояв коло одвірка хатніх дверей, 
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поруч з тещею, і блідий був, аж синій,— одна тільки 
рука, ліва, тремтіла, бо контужений був Швачка. 

А Кушнір підвівся за столом, казав: 
— Ти, як той Ірод-цар, людей убивав десь; жінку 

з дітьми тестю на кормьожку залишив, а сам повіявся 
комуну спасать!.. 

— Ну, далі — говори все! — глухо сказав Швачка. 
— Все? А хто, як не ти, коли приїхав з-під Вран-

геля, землю почав на селі ділить? Не ти в тестя шість 
десятин заграбив та роздав чортам на бабайки?! 

— Я. 
— Ага, подякуйте йому, поклоніться... 
Очі в Кушніра налилися кров'ю. Ніж у його руці 

стукав в такт промові об миску, і всі гості сиділи 
мовчазні й похмурі. 

— Свате, кому це потрібно? — спромоглася вимовити 
коло Швачки теща, та її голос дерзко обірвав Кушні-
рів син. 

— Не ваше діло, мамо, підкрутіть собі та сядьте... 
Всі раптом за столом заворушилися, хтось гукнув: 

«Що ви робите?!» 
Швачка шарпонув правою рукою до кишені, а Куш-

нірів син, що стояв був під великим, висячим каган-
цем, погасив світло. 

По хаті пролунав дикий, божевільний крик з вуст 
Мар'яни. 

— Батьки рідні, не сиротіть мене, не вбивайте... 
Та слова її заглушила розбита об одвірок пляшка, 

постріл десь в сінях і хрипке, мов недорізаного бика, 
булькотання... 

— Він, паршивець, стріляє! — л у н а в у темряві голос 
старого Кушніра, і всі жінки посхилялися за столами. 
Одна студентка кричала: 

— На землю падайте, на землю!..— Та пострілів 
більше не було. 

...Швачка лежав у сінях, навзнак, ніж кабанницький, 
з великою червоною колодочкою, стримів йому межи 
плечима — він ще харчав і довго стуляв пальці пра-
вої руки. 
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Перелякана, метушлива тиша. Хтось засвітив сір-
ника. 

Мар'яна лежала непритомна; хустка їй тернова за-
крила очі, а тіло билося об долівку — ридала, і сороч-
ка з мережкою в поділках закотилася аж до страмно-
го тіла. 

Кушнір злякано глянув на Мар'яну, бігав очима й 
шептав: 

— Нічого. П'яна, сумєстна драка — все. Так нужно 
говорить. 
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Ц И Р К У Л Ь 

Таке синє поле, аж в очах міниться... 
Земля лежить колотою грудою, і на пашні розко-

лини, мов рани: немає дощу! 
І сонце висить у повітрі, як велике, гартоване ядро, 

що от-от, здається, впаде на синьо-голубі небесні во-
ди, і тільки тоді підуть рясні дощі та змиють сухий 
лишай землі, що роз'ятрився і горить під сонцем. 

Спека така, що варить, в'ялить людину, бо пашня 
давно вже схилила, мов п'яна, на схід голови; верби 
край дороги застигли — жовтувате листя спопеліло, 
і, вкриті густим шаром пилу, вони стоять, закам'я-
нілі. 

Навіть будяк, отой молодець, що шапку набакир пе-
ред сонцем носить, і той низько схилив голову, вп'я-
вся своїми сивими лапами в землю, та так, як не ска-
же всякому: 

— Нічого не можна вдіяти — нема дощу! За себе 
не ручуся: може, доведеться пожовтіти, як і верби,— 
і хмуриться. 

Та вчитель Короп знає такі мудрі слова краще за 
будяка: він сорок верстов іде до міста пішки, села 
назустріч — голодні й голі, а пожовтів Короп уже дав-
но; оце тільки в дорозі його вид попікся та почав 
лупитися, а костисте тіло носити стало важко,— наче 
якесь залізо, кість торохтить — іти важко; тоді він 
сідає на сухий, мов кам'яна баба, копець і починає 
третій раз за сьогодні розв'язувати свою торбу... 

Дивно Коропові: він добре знає, що шматок перепіч-
ки, яку дав був йому з жалю дід-пасічник, він ще 
вчора звечора з'їв, більше — кришки за селом повитру-
шував і, мов птиця, визбирав до останньої, але втретє 
за дорогу од села заглядає чомусь до торби, як та 
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сорока в кістку,— ні, немає більше не тільки кришок, 
а навіть дух з хліба вивітрився! 

Материна торба з-під насіння чорна, а полотна бу-
ла селянського, обкидана по краях чорно-червоною 
заполоччю, і Короп висмикнув зозла одну нитку — 
пожував її та сплюнув сухою слиною: згіркла якась 
нитка! 

Він хотів збити ціпком головку будяка, та важко 
було підводитися, і будяк якийсь миршавий,— Короп 
стомлено схилився на руку і довго думав... 

— Кому,— сказав упівголоса Короп,— потрібна під 
голодовку моя математика?..— і засміявся ледве по-
мітною посмішкою. 

Школу Короп залишив давно — згоріла за якогось 
там наступу, а ще не можна всидіти на селі, де бідні 
пухнуть з голоду, а багатші висівками годуються, бо 
такий скрут прийшов, хоч вішайся, і Короп пригадує 
слова куркуля діда-пасічника: 

— Заходить до мене — видно, направили — голодаю-
щий, здоровий як лут, ну, а живота трохи підтягло 
і на виду аж сизий... Скрутило, видно, козака... 

Д і д . Чого ти п р и д з ю н д з я в ? 
— Я, отец, с голодающих, с Росії; голод у нас боль-

шой, страшний голод... 
— Так... У нас,-—чує Короп дідові слова в'їдливі,— 

теж сарани такої, як ти, багато — живого чорта вборо-
тали б, не то хліб... 

Короп, не реагуючи на дідове оповідання, налапав 
у кишені циркуля, що муляв йому ногу до сухої 
стежки, куди він пересів з копця та сидів як на га-
рячій печі, і витяг його — єдиний свій скарб — на світ-
ло денне: циркуль був шкільний, ще новий та блиску-
чий, гарної німецької фірми, і Короп, усміхнувшись, 
почав, по старій звичці, виводити циркулем на стежці 
геометричні фігури... 

«Кому, кому потрібна під голодовку математи-
к а ? » — знову виринуло у Короповій голові таке запи-
тання, і він безнадійно одказав уголос: 

— Нікому. 
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Та раптом думка, наче птиця клюкнула її в голову, 
що впала була на скам'янілу вербу, засвітила у Коропа 
одну мисль: використати циркуль! Продати? Ні, Ко-
роп його не продасть — це єдине, що залишилося ще 
з скарбів учителя математики, та й те, кому на селі 
потрібний циркуль? 

— Нікому! — зозла сказав на такі думки Короп, 
зав'язав торбу, ціпка в руки, циркуль до кишені, і 
перед стуманілими очима знову мерехтить синє поле, 
через дорогу перебігає худа, обсмикана перепілка, і 
сонце стоїть, здається, непорушно в зеніті небес, а 
земля от-от розколеться, залита його золотими стрі-
лами... 
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Верби край дороги скам'яніли, і мислі Коропа наче 
хто скував — ніяких, одна всі інші заступила — чи да-
дуть хліба на селі, чи... 

Короп не виводить кінців своєї думки — боїться, 
а печений буряк, що його дав дід голодному, як мрія 
якась, майорить перед очима Коропа. 

«З шкурою з'їв би!» — думає він і міряє очима свою 
згорблену, куцу тінь. 

# # * 

От і Стайки... 
Отаку мудру назву дали: Стайки, і село справді 

стоїть на горбах, наче стайки кіп; хати виринають дов-
гими рядами, клуні схожі на стоги сіна завершені, 
а хліви — на півкопи — бідне сільце таке і злодійку-
вате. 

— Наче богу не догодили,— казали старі люди,— по-
сіяв нас межи чорториями, серед гір, наче виплюнув... 

І Короп посміхається на цю згадку, поспішає. 
Перша хата назустріч, на одшибі, весела якась: 

вимазана ще з великодня, вона, здається, ще й досі 
хвастає: боки де-не-де поколупані виставила, нехво-
рощю зеленою побралася, мов до танців; на подвір'ї, 
на смітнику, кубляться мляво кури, і стоїть, у жовту 
хустку вив'язана, літня вже жінка — на курей щось 
гримає. 

«Хазяйський двір»,— думає Короп, загледівши на 
подвір'ї пару биків, та поспішає води попросити... 

— Тьотю, добридень,— каже він до жінки, піднявши 
свого крислатого бриля, а вона: 

— Своїх у старці треба відряджати, іди з богом... 
К о р о п . Хіба я, тітко, хліба у вас прошу? Води 

напиться... 
— Зайдіть,— неохоче сказала жінка, на курей грим-

нувши: — Киша, капосні! — і додала: — Я думала — 
тут цих, вибачайте, торботрусів день у день партіями 
ходять, аж страшно... 

Короп почервонів... Жінка набрала в сінях кружку 
води, винесла її на ґанок та подала математикові, 
а сама руки фартухом витерла і ждала. Короп при-
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пав до води, ковтнув разів зо два — не хочеться пи-
ти,— поставив кружку на призьбу, подякував старій, 
та сам думав: «їсти, їсти...» 

Він, стомлений, не сів, упав на призьбу: 
— Трошки спочину,— сказав. 
Жінка глянула заскаленим проти сонця оком на 

кружку з надпитою водою і зашилила свої тонкі губи 
в маленьку посмішку: цікавий якийсь чоловік... 

Вона зміряла очима Коропа: штани приношені — 
сукна доброго, на кофту дівці такого виміняли, піджак 
ще з ґудзиками позолоченими, були обкидані, видно, 
зеленим сукном—повитиралися... 

— А ви ж з яких? — поспитала вона, та, не чекаючи 
відповіді, затуркотіла: — Н а нас брешуть: «Хліб є»,— 
і то день у день — прямо наказаніє господнє — ідуть, 
ідуть, як старці під Лавру!.. В сірка очей позичивши, 
собак дражнить — прямо гріх якийсь!.. 

Короп мовчав, а коли стара скінчила свою річ, мля-
во одказав їй: 

— Ні, я, тітко, тутешній... 
— Чи не син, бува, Забродчуків?!—скрикнула рап-

том жінка.— Мо, з плєну?.. 
— Та ні, я до города йду... Математик я, тітко! — 

рішив зразу одкараскатись на всі запитання старої 
Короп. 

— Ма -те-матик... Ну, вилитий Забродчуків Олекса — 
він хотів Устю нашу сватать,— здивовано мовила ста-
ра, а Короп на її слова мимоволі усміхнувся... 

Вона сказала: 
— Господи, скільки-то ця голодовка людей по землі 

розігнала, а самі, по ґудзиках бачу, либонь, не з му-
жиків? До нас колись приїздив землемір, у-у, такий 
математик... прямо образований чоловік! Ми з дівером 
за землю судимось, так він, хай йому легко згадається, 
двадцять карбованців у старого взяв і по-руському — 
розумний такий чоловік — все говорить; город нам 
по суду переміряв... А це знов той комлик заорався — 
н а гРУДи лізе!.. В нас, бачите, дівчата, а в його х л о п -
ц і — несила наша!.. 
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— Багато міряв по світу, бабо, і я , — сказав нареш-
ті Короп. Він не пам'ятав, як, коли саме закралася 
до нього т а к а фраза, бо перед очима мерехтів си-
ній степ, де він сидів був на розпеченій стежці, цир-
куль і геометричні фігури на збитій землі... І раптом — 
така балакуча баба, землемір і знову циркуль... Короп 
непевний ще був своєї ролі: клюне — добре, не клю-
не — ще краще, але він рішуче витяг з кишені циркуля. 

К о р о п . Дайте полотнинку чисту: згубив чохла по 
дорозі... 

— О! Така сама машинка була в того землеміра,— 
з якоюсь радістю згадала вдруге стара і обережно 
подержала шкільного циркуля в сухих, зморщених ру-
ках, казала: — Ще він мені й каже: «Закотіть, тітко, 
настільника — план буду на столі накидати». Я за-
котила і, як зараз оце вас бачу, пам'ятаю: такий мені 
страм — стіл немитий, і борщ поміж шпугами позаки-
сав... Мої дівки тоді до машини в економію ходили... 
Полотнинку? Я зараз. Старий, старий... Мартине! — 
загукала вона до клуні, і старий з червоною, на копа-
ницю схожою бородою та припухлими очима, що раз 
у раз стікали сльозою, підійшов до хати: глянув спо-
чатку на стару, а тоді на Коропа, поздоровкався. 

— Це землемір,— сказала йому жінка,— матема-
тик... 

— Який землемір? — незрозуміло перепитав Мар-
тин і вдруге глянув на Коропа. Та жінка не дала йо-
му говорити, затуркотіла: 

— Який, який? Людський землемір! Он у їх і той, 
машинка така — знаєш, приїздив колись до нас один, 
як ще на старому дворищі жили, а він город перемі-
ряв... Ой стара тетеря — забув? 

М а р т и н . Ну, приїздив... А вони,— він кивнув на 
Коропа,— по якому ділу? 

— Дурний ти — от що! — сказала зозла стара, до-
дала: — Землі міряють і до города їдуть... 

— А-а, до ти так і кажи!.. А де ж ваші причанда-
ли? — поспитав він Коропа, що сидів мовчки та ждав 
кінця такої несподіваної історії: йому вже було не-

102 



приємно, що отак підбив стару, більше — він просто 
хотів зірватись з жовтої призьби, та ноги не слухали, 
а коли згадав, що сонце от-от піде на ніч і те, що 
він, Короп, за цілий день і не росився, а їсти так 
хочеться, аж тіло труситься,— тоді рішив, що буде гра-
ти «землеміра» до кінця... 

— Астролябію підводою до сусіднього села повезли, 
а я... циркуль захопив тільки,— засоромлено одказав 
математик... 

Мартин, згоджуючись, похитав головою: 
— Да-да, стрелябія — перше діло, без неї, як той 

казав, не зміряти, правда? 
Короп промовчав, а тоді, сумовито посміхаючись із 

своєї вигадки, сказав: 
— Ех, діду, діду... Не степова у вас земля тут: 

ярки, закабалки, чорториї — на степах не та земля, 
зовсім не та земля... 

Але яка саме на степах земля, Короп до ладу не 
знав, та дідові не треба було пояснювати: він затру-
сив своєю копаницею-бородою, чхнув, аж стара до од-
вірка одхилилася, і журно захитав головою: 

— Правда твоя, сину, правда: хіба можна зрівняти 
наші землі, ех!.. Там вона — як пух, як перина, а в 
нас казна-що, хай бог простить, а не земля! От у ме-
не, примєрно, дванадцять десятин було: шість десятин, 
не брешу,— добр-рої землі, а то все — солонці, та ще 
такі солонці — киктями, як той казав, не зореш, не 
то «Саком»!.. 

Стара вислухала дідову репліку мовчки, але раптом, 
наче хто шпигнув її, скрикнула: 

— Чого це ти чоловіка мориш тут?.. Ще комлик 
той побачить.. 

Вона здавила очима на старого, та він за кислями 
в очах не бачив... 

— Просимо до хати! — ласкаво проказала стара, про-
чинивши сінешні двері. 

Короп підвівся з призьби. Мартин ступив уже на 
поріг, а математик перед самим носом повернув цир-
куля: 
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— Старий ще, діду, циркуль, німецький... 
Мартин зупинився; він, як і стара, подержав у ру-

ках циркуля і, повертаючи його математикові, мовив: 
— Настоящий циркуль... Такий самий був у того зем-

леміра... 
— Заходьте, заходьте,— припрошувала на хатньому 

порозі стара, і Короп, слідом сіа Мартином, пересту-
пив поріг до великої чистої хати. 

Хата в старих, на думку Коропа, була в достатках; 
тут тобі не звисають з полу, як ото в голоти, розтер-
зані дітворою чорні подушки, не висить на жердці 
лахміття якесь, а не зодяг, не стоїть стіл на трьох 
ногах скалічений чи скриня замість с т о л у — ц е в Мар-
тиновій хаті не впадало в око... 

Хата була ще нова, чисто прибрана, і на жердці, 
як придане невістки молодої, висіли пухнаті, з крам-
ними напірниками, дві подушки; долівка вимазана 
та суха, і зайчики сонячні плигають коло припічка, 
а на сволоці,— о, сволок у Мартина було зроблено по-
стародавньому: посередині було розмальовано велико-
го хреста, під ним маленька могилка, а ще в обидва 
боки од великого хреста — два маленькі і збиті ві-
ками літери вгорі «І.Н.Ц.І.», а на весь сволок ви-
малюваний великими яблуками напис: « С е й д о м ь 
с о о р у ж е н ь М а р т и н о м ь М а з у н е н к о м ь 1 5 
и ю л я 1 8 9 8 г.». 

— Хата у вас,— сказав Короп,— ще дебела, но-
ва?..— Він кивнув на сволока. 

— А там написано — вгадайте,— сідаючи за стіл, 
сказав Мартин,— скільки це год нашій хаті буде? 

Короп, усміхнувшись: 
— Це не трудно: двадцять чотири, так? 
Стара не втерпіла, встряла до розмови: 
— А ви прочитали? Це ж дівер сволока малював — 

ми ще тоді не були в спорі... Чи хоч правильно ж 
він написав, комлик той?.. 

— По-руськи,— глухо одказав Короп. 
— О, він на всі язики нашпигований! Це ж його, 

мудрого, тоді в солдати брали, а ми з Мартином ха-
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ту цю вистроїли: двадцять чотири годочки, як стрель-
нуть... минуло. Ще старий Мазун, свекор, клятий — 
не заступайся, Мартине! — клятий такий був. «На гру-
дях мені клуню хочеш вистроїти?»— кричить, було, 
та все сажнем тим міряє... все... 

— Давай обідать,— незадоволено перервав Мартин 
річ старої, а до Коропа: — Сідайте, потрапезуємо, що 
бог дав... 

Короп не одмовлявся; він здавив у кишені прави-
цею циркуля та, війнувши по хаті сумні думки свої, 
почав залазити за стіл. 

«...Циркуль, циркуль дає тобі, ненажерному, їжу 
цю»,— казав Короп у мислях до рівного, як дошка, 
живота, що переганяв у нетрях своїх саму воду і 
грізно, незадоволено бурчав... 

На столі парував борщ; стара торохтіла ложками, 
щось приказувала, за Устю свою згадувала,— але 
Короп уже не слухав: гаряча пара з борщу вдарила 
йому в ніздрі так, що він мимо своєї волі — цього не 
слід було робити — облизався; очі бігали по хаті — 
не було місця, на якому можна було б їх зупинити,— 
лізуть у миску, наче дві в'їдливих мухи! 

— Хліба ж подай,— сказав суворо Мартин, а стара 
огризнулася: 

— Не командуй — сама знаю! — і метко побігла ку-
дись до сіней, двері хатні були навстіж, і Короп слід-
кував, як вона довго так одмикає комору: тикає клю-
чем, сіпає його, і руки тремтять... 

«Яка заможність, така й скупість»,— не вспів поду-
мати Короп, як на порозі з'явилася широка, мов сту-
па, дівка; вона метнула очима за стіл, на Коропа, та, 
не поздоровкавшись, побігла в комору до матері. 

— Це моя старша, вибачайте, як вас? — промовив 
Мартин, підсовуючи математикові велику, мережану 
рибками ложку. 

— Дякую. Василь Дмитрович... 
Стара в коморі довго щось розказувала дівці, зга-

дувала якогось Забродчукового Олексу,— тоді дівка 
пхекала з радощів, і вони, здавалося, зовсім забули 
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за Коропа та Мартина. Нарешті до вуха математика 
долетіло таємниче «циркуля має»,—він здригнув, і 
далі було солодке приказування старої: 

— Поздоровкайся, поклонися... 
— Чи ти зимувать там думаєш, чи що? — вигукнув 

за столом Мартин, і стара кулею влетіла до хати; 
з-під фартуха вона витягла сиву паляничку і по-
клала її, запишавшись, на стіл; тоді Мартин витяг 
з-під настільника ножа з червоною колодочкою і, зрі-
завши цілушку з паляниці, поклав першу скибку Ко-
ропові. 

Математик влучив хвилину, коли Мартин протирав 
свої очі, і вкинув маленький шматок хліба до рота, 
бо ж не можна було обід без хазяйки починати, а 
їсти так хочеться, так... 

— Здрастуйте! — проказала до Коропа дівка, з по-
шаною вклонившись та губами кокетуючи, а треба 
знати, що мала вона одну — нижню — губу особливу: 
товсту та велику, мов копиця, та не звернув був го-
лодний математик ніякої уваги на таку непропорцій-
ність губів у дівчини! Він тільки вклонився, як стара 
зарапортувала: 

— А диви, Усте: вилитий Забродчуків Олекса, прав-
да? 

— Ні, в них очі не такі,— в Олекси... 
— Та починай страву, чи ви ще довго будете чо-

ловіка як на ярмарку оглядать?! — вигукнув з нетерп-
лячкою Мартин і набрав першу ложку борщу; стара 
на такі слова тільки плечима знизала, а на Устю, що 
в неї Олекса застряв був на губах, співчуваючи гля-
нула, і по губах видно було, хотіла сказати: «Отак 
скрізь свою дитину топить!» — та, на щастя, змовчала, і 
всі обідали. 

Боявся Короп, так боявся лишню скибку хліба з'їсти, 
але не можна було заспокоїти голод, і він, оповідаючи 
вигадані історії про свою практику землеміра, все 
більше смілішав; стара припрошувала, дівка засором-
лено тільки ложку пригублювала, а Короп налягав на 
їжу: хліба двічі вкусить, борщу — раз і розказує: 
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— В одному селі до бійки, понімаєте, дійшло діло: 
брат у брата заорав обніжок, викликали мене з пові-
ту, виїхали на поле, як зчепляться вони...— і їсть, 
по-вовчому поглядаючи, а стара аж захлинається: 

— Боже мій, а Мартина торік не тіпав на леваді 
той паршивий комлик? Спасибі, люди розборонили, а 
то на місці поклав би... Господи, хай того старого чор-
та, Мазуна, земля не прийме — це він усе триюдив 
дівера — не хотів нам города на старому дворищі да-
вати, аж поки суд не присудив... А це зайшла тепер 
камуна — вчора повтікали од Ґонти якогось, а дівер 
нахваляється тепер: у мене, каже, п'ять синів — два 
такі там луципери — мені, каже, совєцька власть при-
ріже твоєї землі — за пупа б його різало!.. 

— Да, будуть великі землеустрійні роботи,— бов-
кнув Короп, а стара підхопила його слова.... 

— І то він дідівщину посяде? — запитала вона за-
грозливо, вдивляючись пильно на математика. 

— Ні, це тепер беззаконства всякі,— одказав Короп, 
підшукуючи в голові слово, яким можна було б ви-
правдати право старої на землю. Тоді Мартин раптом 
мовив практичніше слово: 

— У мене, бачите, не тільки копія судебної палати, 
а план, план на цю землю є — все, а вони нахрапом 
беруть... 

— І приговор,— вставила стара. 
— Не мають права! — рішуче сказав Короп.— План, 

де все видно, друге по суду доказано, а... 
На столі з'явилася пахуча гречана каша з молоком 

ситим, і розмови про землю на хвилину урвалися; 
ложки знову застукали, а коли дівка достала з миски 
плівку, то стара така була задоволена з відповіді Ко-
ропа, що сказала весело дочці: 

— Плівку піймала, хай би... От не знаю, як вас 
величати? 

— Василь Дмитрович,— одказав за Коропа Мартин, 
і під голосне гудіння джмеля, що бився лапками в 
шибку напільного вікна, встав із-за столу. Ще раніше 
встала дівка. Мартин задоволено перехрестився до 
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ікон, стара довго вимовляла вголос молитву «спасибі 
богу», дівка тільки тінь хреста на лоба кинула, а за 
нею — останній — маленький хрестик за циркуль ско-
ріше, аніж подяку богові, поклав на лоба для звичаю 
Короп. 

Стара це помітила та, засміявшись в'їдливо, поспи-
тала: 

— А ви, бачу, не цураєтесь бога, вірите? 
— Ні, я вірю,— задоволено сказав їй математик. 
— А комуністи — заходили до нас — не вірять,-— 

вставила своє слово дівка. 
— Отакої! — одказала їй мати.— Хотіла з чорта мо-

лока, як він не пасеться!.. 

* * * 

Мартин розгортає за столом ветхі віком копії поста-
нов судебної палати, кладе перед очі Коропа приго-
вор стайківського сходу, - де за ним, Мартином Ма-
зуненком, визнано право на землю в урочищі Бистрів-
щина та що земля та складає клапоть 0,75 дес., і з 
деталями доводить математикові своє вікове право 
на ще з прадіда мазунівську землю... 

На столі лежить циркуль. Стара побожно дивиться 
на жовто-сині папери, де на деяких прибито великі 
печатки з орлами, а на синьому приговорі — він най-
більше говорить к серцю старої — запікся, мов кров, 
сургуч; вона впилася очима і ловить кожний рух 
руки Мартинової, наче боїться, що він не так покла-
де чи не так розгорне той або інший папір, бо ті па-
пери — то вперта боротьба старих у минулому, то ці-
ла історія... 

Там, за мертвими літерами дрібними, мов комашня 
чорна, а то на мух скидаються,— що їх не розуміє 
стара, на неї налітають спомини, мов галич повесні 
на ліщину голу, і вона мовчки, журно хитає голо-
вою. 

— Ось-о-о він,— каже Мартин, розгортаючи недбало 
накреслений план, і тикає великим пальцем з жовтим, 
широким нігтем та чорним обідком скраю в одну то-
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неньку лінію; стара підводиться і слідкує за пальцем — 
у неї труситься тіло, а клапоть землі, де стоїть в па-
перах, на думку старої, якісь три мухи — 0,75 дес.— 
це ніщо з тим, скільки раз вона плакала на тій зем-
лі... Ні, вона розкаже землемірові, хай знають люди, 
який діверко в неї!.. 

— Це план, Бистрівщина,— вимовляє вона ласкаво 
до Мартина. 

М а р т и н . Ні, приговор! Не люблю ото до смерті 
таких: в неділю роздивлялися — так ні, треба ще по-
спитати!.. Так оце, дивіться, по цій лінії — громадська 
земля, а це маленький закабалочок — була колись по-
пова, і батьківщина моя врізувалася... 

— От не так ти розказуєш чоловіку, як треба: по-
пове за вербами? За вербами. Громадський вигін коло 
дороги, а наше от оно-но, посунь трошки нігтя — так, 
ото вже йдуть наші верби,— перебила стара Мартина. 

Він "зозла глянув на неї, одказав: 
— Ганно, не триюдь ти мене хоч сьогодні!.. Хіба 

я неправильно об'ясняю? — запитав він Коропа. 
— Зараз... Закотіть, тітко, настільника... Ага, це 

той план: так, так... Масштаб — правильний, треба 
лише визначити границі,— і Короп заклопотано та 
поважно розгвинтив дужки циркуля, а стара очима 
впилася; куди тії лапки циркуля стануть?.. 

— Стійте,— не перебивай мені, Мартине! — я скажу, 
де границя... На границі верби наші стояли, а то, 
коли Мартин німців возив, прибігла до мене Устя: 
«Мамо, мамо, він верби наші рубає!» Побігла я, тіло 
на мені труситься, боже мій! Прибігаю: сини рубають, 
а він походжає понад берегом та спльовує у воду, 
каже мені: «Тобі половину залишив — не бійся». А я 
йому, як доброму, підійшла та й кажу: «Петре, нащо 
ти верби д і т с ь к і рубаєш? Чого ти,— кажу,— без 
спросу рубаєш,— і дівчата мої стоять,— щоб тебе в 
спині рубало?!» Мати моя, як пужне він за мною із 
сокирою. «Я тобі,— каже,— покажу д і т с ь к і верби! 
Кров'ю твоєю пеньки помалюю...» Насилу втекла... 
Отакий діверко! 
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К о р о п . Ех, звірі тепер, тітко, а не люди!.. Одно 
друге живцем закопує... Так, масштаб, у масштабі... 
О, нуль цілих, а сімдесят п'ять сотих — маємо, так? 

— Правильно! — вигукнув Мартин: — Сімдесят п'ять 
сотих — все село знає... 

— Напишіть плана,— звернулася стара до Коропа, 
і математик накреслив на маленькому шматочку ко-
пію з плана, визначивши за приговором сходу межі, 
і-і яка то радість була старій! 

Вона додавала: 
— Допишіть там, що межа пеньками тепер прохо-

дить,— і Короп дописував, аби межа проходила пень-
ками... 

Сутінки забігали по хаті... Всі ще сиділи за столом, 
де лежав блискучий циркуль,— переможець закабал-
ків Бистрівщини та Коропового голоду, і потомлені 
були, а найбільше допікала старій хвальба дівера 
за прирізку землі. 

Мартин вийшов поратись по хазяйству, Устя замішу-
вала помийницю корові, а стара, мов туркот той, не 
вгавала. Коропа після смачного обіду на сон клонить, 
а вона — тур, тур, тур... 

— Куркулі, кажуть, а які ми куркулі? Робимо — 
їмо, а хтось вилежується літо боже, а повесні пухне, 
як та колода,— хіба ми винуваті? Роби, сине чортів, 
тоді будеш їсти, а так... Як перед богом, кажу прав-
ду ,— продовжувала свою річ стара Коропові.— Хліба 
й пилини немає — голодуємо, а тут ще минжа ота 
зарізала нас — ходять валками спекулянти, і все за 
хліб той святий!.. Матерію носять, полотна всякі, нит-
ки, шовки, і все рота на хліб розкриває — розміняли-
ся ми... Та ще, хвалити бога, інших заздрість бере: 
панують сякі-такі, а труда твого, як літечко настане 
та човпеш, аж на коліна падаєш у тій землі, ніхто 
не бачить, посліпнуть на цей час... 

— Чужого труда ніхто не цінить,— піддержав роз-
мову математик. 

— Ой не цінять, серденя, ніяк не цінять! 
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До старої підійшла молодша за Устю дочка та по-
шепки щось казала матері; та ніяково якось усміхала-
ся на її слова, але раптом, видно, погодилася, і, коли 
Устя внесла глечики з молоком з-під корови до хати 
та поставила їх на лаву, накриваючи кружками, вона 
зупинила її жестом руки, казала: 

— Пам'ятаєш, Усте, отого спекулянта в жовтих че-
ревиках, що мотузками калоші попідв'язувані були?..— 
Вона не ждала відповіді — це була лише коротка пе-
редмова.— Приніс він шпильки: англійські, каже, 
шпильки — ще старого режиму, а дівчатам моїм, бачу, 
аж підскакують, так хочеться виміняти... Подивилися, 
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шпильки блискучі, новенькі, виміняли — обмахляв він 
нас, син чортів! За два дні погнулися, повитиралися — 
дріт, і дужка в одній зломилася?! 

Дівчата підхопили в одну душу слова материні: 
— Казав: «Вік носитимеш, дівчино!» — вимовила 

пишно Устя.— А та шпилька на другий день зломила-
ся,— і вона дурнувато зареготалась; її менша сестра 
теж не забула згадати за свою шпильку: 

— У мене така була цікава, всі дівчата на вулиці 
задивлялися: «Де ти таку шпильку достала?» — і... по-
гнулася... Мати нас лаяли-лаяли,—скінчила вона. 

Короп уважно вислухав ці жалі, не розуміючи ще 
гаразд, до чого всі ці шпильки приколото, та раптом 
чуть не скрикнув: у нього обидві кишені на піджаці 
було застебнуто справжніми англійськими шпилька-
ми!.. 

Короп зрозумів... Він розстебнув ліву кишеню, вис-
микнув з неї англійську шпильку і подав її молод-
шій дочці. 

Дівчина простягла вже руку, та старй, більше для 
годиться, запротестувала: 

— Що ви, хіба їм шпильки в моді... 
— Це мій подарунок дівчатам,— сказав Короп, ви-

смикуючи з правої кишені другу шпильку, і поклав 
її поруч з циркулем на столі. 

— Спасибі, спасибі... Ой які ж славні шпильки, 
Усте! — сказала нарешті мати дочкам. Подержавши 
в руках шпильку, додала: — Подякуйте Василю Дмит-
ровичу за шпильки, та налий їм молока стакан: ми 
отак молоком більше перебиваємося, бо такий скрут — 
ніколи ще такого не було... 

—...То право на Бистрівщину наше по планах? — 
запитала вона Коропа, коли той допивав уже другу 
склянку гарячого, з піною на вінцях, молока. 

— Тут, бабо, навіть без астролябії видно: ваше... 
Циркуль показує межу на верби, і приговор про це 
говорить... 

— Були колись верби, а тепер — пеньки: на пеньках 
тая межа... 
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— На пеньках, ясно,:— погодився математик і поваж-
но, загорнувши циркуля у білу тонку полотнину, що 
її дала стара, сховав його до кишені. 

Вирядили Мазуни аж за ворота Коропа. Стара ка-
зала йому, що такий він хроший та розумний чоло-
вік, і дочка в неї Устя — найкраща на всі Стайки ха-
зяйка; Мартин згадав за лінію, яку визначив цирку-
лем математик, і просив, щоб той не забув записати 
ту лінію до планів його, Мартина Мазуненка, землі... 

Короп обіцяв записати; він дякував старій за все — 
за повну торбу, де лежала тепер ціла ще сива па-
ляничка, за узвар, якого вкинула Устя до торби, за 
сало... 

І всі Мазуни були задоволені, що він, Короп, без 
ніякої стрілябії так правильно межу визначив, раяли 
йому: 

— Ідіть на село, просто до Марусиків — там теж 
треба землю переміряти, бо просто ріжуться люди!.. 

Короп ще раз подякував і пішов не селом, а поза 
селом, бо славу його, як землеміра, рознесли у всі 
кінці села Мазунові дочки... 

— До нас землемір з циркулем приїздив, і батько 
план показували, а він каже: «Земля на Бистрівщині 
ваша, межа по пеньках, і дядько не по закону за-
бирає у вас Бистрівщину...» 

Люди цікавилися землеміром, а брат Мартинів, Пет-
ро Мазун, казав на все це зозла: 

— Циркуля привіз? Виміряти дідівщину захотіло-
ся? Хай ото вийде на поле — втоплю обох! — і лаявся 
люто. 

...Сонце на заході черкає щолопок гори. Короп бі-
жить стайківськими полями: десь надходить буря, і 
за рікою, куди поспішає до сусіднього села матема-
тик, грізно гримить-нахваляється грім... 

Він іде... Вітер вириває з пилу великі краплини до-
щу та кидає їх під ноги, на суху землю... 

— Циркуля побачила, і — маєш: «Хороший, розум-
ний, а межа на Бистрівщині, по пеньках», — згадав 
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Короп, перебігаючи кладку через річку, стару Мазун-
ку; зла, задоволена рисочка лягла йому на вуста — не 
засміявся, а, підхоплений вітром, побіг сухою стежкою 
далі... 

Надходила степова буря; попереду сивими кіньми 
мчали вітри; за ними, вибиваючи у великого бубна 
якийсь дивний ритм, співало кожне стебло землі; 
навіть маленька суха берізка перегнула на стежці 
свого тонкого хребта та надулася, мов ящірка, і зля-
кано прислухалася,— а вітри схиляли, перебігаючи 
полями, крихкі хліба долу... 

Сонце у тьмі пилу було дивне: синє — ніколи не ба-
чив Короп за своє життя такого сонця! 

Він зупинився: перед його очима, на заході, бриз-
нуло востаннє вогненним серпом сонце — дивно за-
жеврів щолопок гори,— а далі все заступили темні, 
патлаті хмари; математик згадав за Мазунів: обличчя 
йому зашарілося соромом, що змішаний був з болем... 

— Тьма, звірі,— сказав уголос Короп, швидко витяг 
з кишені білу полотнинку, де лежав загорнутий цир-
куль, розломив його зозла на дві половини та кинув 
далеко на ріллю. 

Далі Короп застебнув на всі ґудзики свого піджака 
і побіг, коливаючись з боку на бік, мов качур, до се-
ла: степ засинів під рясним дощем, хвилина — і дощ 
заткав на дорозі куцу, сіру постать математика. 

Гриміли стайківські гори, водами клекотіла ріка, 
а спраглу землю засівав теплий, літній дощ. 
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СЕРЦЕ 

Трохименко примружив очі: над головою йому, над 
золотим колосом подільської пшениці, високо стояло 
сонце. 

Димні хмарини, схожі на бабине літо, заткали були 
сонце на одну лише мить... 

Гарячий серпневий день приском пломенів над рікою 
Збруч; червона шелюга, верболіз і верби молоді за-
ступили перед сонцем цю ріку давню, ніби навмисне, 
щоб не висохла,— така вона мілка влітку, прославлена 
Збруч-ріка! 

І ріка ліниво, журно якось, плющить рудою осугою 
аж до Дністра. Вона плющить отак споконвіку на землі 
українській, як тавро те, Збруч-ріка! 

Кому не служив у минувшині Збруч? 
...Трохименко звів свої очі до сонця знічев'я: заціка-

вився, чого воно раптом потьмарилося? 
Ні, все ніби гаразд: сонце світить, як і світило; Збруч, 

де замаскований лежить на березі Трохименко, так 
само плющить поміж стернями, як і плющив, а біль-
ше — жодних змін на дільниці вартового червоно-
армійця. 

Сонний, тихий радянсько-польський кордон! 
Трохименкові навіть лежати нудно,— така навкруги 

тиша. 
Минув уже місяць, як він прибув над Збруч з дале-

кого Амуру — там були жорстокі бої, небезпека, 
смерть, а тут — золоті пшениці, сиві жита і — сонце! 

Він, розваги ради, з погордою порівнює повноводу. 
Біру на Амурі з мізерним Збручем. 

«Ото річка, я розумію,— хоче він сказати комусь,— 
а Збруч — рівчак якийсь замулений...» 
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Дивно, йому снилися сьогодні жовто-зелені води 
ріки Біри. Темний, густий-густий ліс; росяна трава на 
заливних лугах і чорні, з потрісканою корою, берези... 
Десь горіла тайга. А під березовим пеньком — його так 
яскраво бачив Трохименко — лежав мертвий китаєць. 
І Біра запінена заливала тому китайцеві рота водою... 

«Бій, мабуть, під Чорняєвом снився мені»,— подумав 
Трохименко. 

Підсунув рукою польового бінокля, обережно протер 
йому лупаті очі і, в сотий раз, може, оглянув лінію 
кордону. 

Десь далеко, випроставши спину, стояв по тім боці 
ріки вуйко; у білих штанях, постолах, в якомусь капту-
рі без рукавів,— вуйко схожий був здалеку на лелеку, 
що несподівано спустився замість болота на сиві жи-
та. Він стояв і пильно мантачив бруском косу, а коли 
скінчив мантачити, тоді застромив того бруска в де-
рев'яну кобуру при боці й пальцем провів по лезу 
коси... 

«Чи гостра ж коса?»—-промайнуло в Трохименка 
запитання. 

Родом з Черкащини, він здивований був з бруска 
вуйкового: «Хто мантачить бруском косу? На Черка-
щині засміяли б такого ветхого косаря! Так незручно 
носити того бруска при боці, важко; вода, мабуть, 
хлюпає з кобури, а він ще й досі мантачки не придбав 
собі! Порадити б йому мантачку... Мантачка — куди 
зручніша!» 

Отак роздумуючи, Трохименко весело засміявся: 
йому було видно невдаху-косаря до найменших дріб-
ниць. 

— Іч, на сонце позирає,— приказував він, спостері-
гаючи вуйка,;—Дощу, мабуть, боїться в жнива?.. Одра-
зу видно тобі нашого чоловіка! 

Справді, заскаливши трохи око, вуйко підвів голо-
ву — дивився й собі на потьмарене сонце; з піднесеною 
вгору головою він стояв хвилин зо дві, щось притакнув 
і понуро схилив чоло до землі. 

Далі* зручніше повернув під руку кісся,— коса ясно 

116 



заблищала проти сонця,— а вуйко на всю руку, розго-
нисто й широко, почав класти новий покіс. 

У Трохименка, коли вуйко закошував нову ручку, 
зринуло дивне бажання: пожартувати з ним. 

Гукнути б йому отак, по-парубоцькому, на всю гор-
лянку, як то робив колись Трохименко на селі: «Не 
давіть, дядьку, на п'ятку,— однаково олія не потече!» 

«І звідки такі дикі мислі?» — з обуренням подумав 
Трохименко. 

Йому навіть смішно стало, що в нього зринула така 
думка. Зразковий червоноармієць з прикордонного кор-
пусу, він прекрасно знав, що гукнути на такий відпові-
дальній варті, як його варта, міг би лише божевільний... 

Сам сміявся з вигадки своєї і жартома приказував: 
— Косіть, вуйку, на здоров'я... Косіть собі з паном 

богом!.. 
Дивився пильно на соромливі кущі червоної шелюги, 

на молодий очерет понад берегами Збруча, на сиві 
жита далекі — скрізь оглянув до дрібниць свою дільни-
цю. Але навкруги — особлива, урочиста якась тиша. 

Аж здивувався: в чому річ? Сьогодні ж повинні при-
їхати над Збруч гарцежи польські,— так принаймні 
казав Трохименкові начальник застави. Більше того, 
начальник застави попередив, як йому — Трохименко-
ві — слід поводитися з тими гарцежами чваньковити-
ми, коли вони будуть шипіти над рікою свої прокльони. 

— Не зважай... Хай собі побавляться, а ти пильнуй 
варти. 

От і все. 
І Трохименко з великою цікавістю чекав на гарце-

жів,— адже з ними завжди наїздить багато вельмож-
ного панства,— а тоді така весела варта, як ніколи! 

Він уже не раз бачив тут, на радянсько-польському 
кордоні, випещених панків з панянками — о, то все 
біла кість наїздить над Збруч! 

Вони завжди ловлять очима далекі вежі Кам'янця-
Подільського... Трохименко знає: вони довго стояти-
муть над берегом Збруча, тихо заводитимуть своїх 
пісень і будуть співати їх урочисто, з блискучими 
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очима; жовнір польський буде ласкаво, винувато усмі-
хатися, раз у раз підбігатиме від одної групи до другої, 
і, заклопотаний, він показуватиме рукою на прикордон-
ний стовп з молотом і серпом... 

— Дивіться, пани ласкаві, дивіться... Більшовицький 
стовп... 

— Кордон, панно... 
Елегантні панни й пані, зачаровані краєвидом, мовч-

ки дивитимуться на золоті подільські пшениці, мрійно 
зводитимуть очі на білий Хотин, затканий зеленими 
берегами, і, невідомо з чого саме незадоволені, вони 
підійдуть аж до Збруч-ріки, щоб востаннє — на про-
щання — кинути якийсь проклін дикій, варварській 
країні-сусідці. 

Трохименко опустив бінокля. Не видно тобі й пога-
ненького гарцежа, ніде й нікого... Хвилястий степ, 
сонце. 

Вартовий жовнір видивлявся в люстерко; з нудьги, 
видно, спробував видавити на носі угра, але й він 
несподівано заховав люстерко до кишені й солодко, 
примружуючи по-котячому очі, позіхнув. 

На степу, вимахуючи розгонисто косою, ручка за 
ручкою, косив вуйко, схожий здалека на лелеку. 

«Шарх, шарх...» — долітали іноді дзвінкі звуки коси. 

«Ет, чорт з ними: приїдуть — добре, не приїдуть — 
ще краще...» — міркує Трохименко, згадавши гарцежів 
з панянками. 

Гарцежи польські, як говорив йому начальник заста-
ви, досвідчені й добре вправні шпигуни... Так, треба 
мати метке око,— гав ловити тут не доводиться, бо це 
люди такі, що самого бога взують і роззують: солідні 
люди, хоч і молоді! А спеціалізуються, мовляв, гарце-
жи над Збручем... Отже, вартуй пильніше! 

Начальник застави — низенький чорноокий Калін-
кін — запевняв Трохименка, що гарцежи повинні бути 
сьогодні обов'язково — такі є точні іформації. 

І — маєш: сонце давно вже звернуло з обід; Трохи-
менкові надокучило раз у раз, коли з'явиться на обрії 
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якась точка, детально обсервувати її в бінокля, а гар-
цежів — згорять вони — нема та й нема! 

Вуйко встиг давно вже пообідати свій немудрий обід, 
відпочив трохи й косу підклепав... Він уже знову кладе 
покоси ручка за ручкою. 

«Виходить, помилився товариш Калінкін»,— вирішує 
остаточно Трохименко. Він бере до рук рурку телефо-
н у — подзвонити й запитати Калінкіна: чи приїдуть 
сьогодні гарцежи, чи ні? 

«Ще на догану наскочу,— сам собі розраював,— на 
чорта вони мені здалися? Та й запитувати телефоном 
незручно,— хіба це така надзвичайна подія?» 

У вуха червоноармійцеві голосною луною врізається 
дзвінкий дитячий голос: 

— Ачу! Коли ти сі вгамуєш? Де ото ти вирядилася, 
моя пані ласкава? Чого тобі там треба?! 

Зацікавлений, Трохименко сторожко повертає голову 
назад, на дитячий голос. 

Перед очима йому — праворуч — стіною стоять пше-
ниці, а ліворуч, недалеко села, стайками і журавлини-
ми ключами — копи... Возовиці ще немає, отож копи 
стоять з гордо піднесеними шапками — пишні, як ті 
шишки на весіллі; над ними тремтять незримі золоті 
струни — дзвенить ланом тонка мелодія,— а копи ніби 
зачаровані з музики степової — то хмарніють, то мі-
няться на сонці щирим золотом. 

І тільки край дороги, на стародавньому козацькому 
окопі, хтось порушив уже спокій і гармонію кіп: там 
вивершували важкими снопами першого воза. 

А зовсім близько Трохименка, за гони якісь, майо-
рить під копами у червоній косинці гінка, тонка, мов 
те стебло, дівчина. Вона завертає від кіп свині... 

«Минка,— вирішує червоноармієць,— хто ж інший 
насмілиться пасти так близько кордону? Тільки Мин-
ка! О, це смілива дівчина». 

Диви, як той чорногуз, дибає по стерні! 
Трохименко добре знає Минку: вона день у день під-

ходить попаски із своїми свиньми аж до берега річки — 
нікого не боїться! 
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Йому навіть приємно за Минку, що вона така смілива 
дівчина. 

Кордон? Не розуміє цього слова Минка. По той бік 
Збруча,— знає вона,— живе її тітка, материна сестра 
рідна; живуть ті ж самі люди, що й по цей бік, а 
хтось вигадав кордон над Збручем! 

Смішно, пастухи — по обидва боки річки — бояться 
підходити близько берега, але вона — Минка — ніколи! 

Ніхто, мабуть, не був з пастухів там, де вже лежать 
червоноармійці... Вони кумедно так зодягнені — пля-
мисті якісь штани, сиві, кольору неспілого жита, сороч-
ки,— годі й помітити їх під ногами. Дивишся — вору-
шиться камінь, горбиться, а ближче — на тебе чатують 
з трави суворі або ласкаві очі... Минці, бували такі 
дні, щастило й купатися в Збручі,— а хто ж інший 
насмілювався?.. 

Проте найбільшого клопоту завдає Минці ота велика, 
покарбована чорними латками, свиня. Яка вона неслух-
няна,— сказати не можна! 

От і зараз, не встигла ще Минка й присісти на межі, 
а свиня — рох-рох-рох! — рушила вже під стайку кіп. 

— Ачу, дурна, назад,— вдруге чує Трохименко Мин-
чин голос,— де ото вирядилася мені, га? Де, я питаю?.. 

Минка суворо, як то роблять дорослі, умовляє свиню 
повернутися назад, а коли бачить, що свиня все-таки 
підкрадається під копи, тоді дівчина зривається з місця 
і, метко розмахуючи ціпком у руці, грудкою котиться 
під копи, щоб завернути неслухняну пані свиню, як її 
величає Минка. 

Вона ще довго потім буде страмити й картати перед 
поросятами матір їхню, покарбовану чорними латками: 

—- Ади, дивіться, яка вона лиха в Минки, що то вона 
витворяє, якого клопоту завдає дівчині?.. 

«Хороше, розумне дівча,— настирливо вривається 
Трохименкові думка.— Диви — пасе ті поросята, як ма-
ти діти!..» 

Задоволено усміхаючись на якусь свою давню-давню 
згадку з дитячих літ, Трохименко повертає знову голо-
ву на каламутні хвилі ріки Збруч: дивиться на польсь-
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ку територію. Вартує пильно кожного куща шелюги, 
найменший рух очеретини ловить він очима! 

Смішно Трохименкові: отак недавно, здається, як і 
Минка, сам він бігав завертати скот, бо не пас малим 
свині: їв смачну-смачну недопечену картоплю на полі, 
міняв за яйце махорку, дині-дубівки — ого, всього бу-
ло; і, дивно, якийсь жаль йому, що не можна вдруге 
повернути хоч один синій день той, коли сонце в степу 
наче за роги водило корову його на ситу пашу, коли 
він пісні на ціпках вигравав. Коли воював з пастухами 
на Козацькій могилі, коли... 

«Ех, і діла ж були!»—задоволений, урвав він свої 
дитячі згадки. 
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Трохименко здивований був, що до нього прийшли 
сьогодні, бодай у згадці, літа дитячі; сам він ніколи 
не любив згадувати про своє життя на селі, бо зазнав 
там змалку усіх радощів і горя вбогої мужицької 
дитини... Особливо горя. 

І зрозуміло, чому його серце лежить до Минки: 
«Таке мале дівча, мов той стручок перцю неспілий, а 
мусить змалку тупати коло скотини, ранить ноги по 
стерні і ніколи — за життя своє — не доп'є, не доїсть, 
не доспить...» 

Трохименкові стало жаль Минки, жаль змарнованих 
по наймах літ, і сестри своєї, що десь у Києві чужі 
діти чукає... 

«Поки багатий стухне, то бідний з голоду спухне... 
Виходить, бігай, Минцю, щоб поросята в шкоду не 
вскочили!» 

Червоноармієць скрутнув головою і міцніше стиснув 
у руках рушницю. 

«Ні, таки добре роблять,— на його думку,— більшо-
вики, коли чухрають багачів... Хай усі будуть рівні! 
Тоді всім краще буде!» 

Ще раз обвів очима голі стерні, стайки кіп і на межі 
у бублик зігнуту Минку. 

Дівчина, розпустивши по стерні свині, обідала; вона 
вив'язала з вузлика шматок хліба, дві пучки солі і 
вмочала сизу цибулину в сіль ту... 

Трохименко уявляв собі обід Минчин, бо не раз уже 
бачив, як вона обідала недалеко Збруча; а два тижні 
тому розпитав дівчину, чия вона й звідки. І цікавився, 
чи свої свині пасе Минка? 

Родом Минка — ця гінка й розумна на свої літа дів-
чина — з Гаврилівців — села хоч і стародавнього 
на Поділлі, проте вбогого. Гаврилівці, як розповідав 
Трохименкові якийсь дивак-професор із Кам'янця-По-
дільського, один раз тільки зажили собі на віку слави: 
пограбували польського посланця, що їхав до якогось 
там турецького паші... Ніхто з гаврилівчан не знає, 
мабуть, яку славу носить село їхнє,— хіба один про-
фесор кам'янецький! 
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А свині Минка пасе одному дядькові — такий собі 
заможненький, віробожний, з убогою рослинністю на 
обличчі, схожою на озимину, прибиту морозом,— 
Юхим Запара. 

Він за це поле Минчиній матері обробляє, снопи 
в жнива возить, косить; а мати — разом з Минкою — 
полють йому, жнуть, ще й свині пасе літо Минка. У 
багатого дядька служить. У Минчиної матері ще є 
діти — тільки малі дуже, хлопці її... 

— Ачу! Здохла б ти йому на радість,— втретє чує 
Трохименко Минчині скарги на свині. 

Гаряче серпневе сонце дошкулило, видно, тонкошкі-
ру свиню; підкидаючи вгору писка, вона чмихала й 
бігла до річки, як божевільна,— не звертала уваги 
на свого маленького пастуха, на ціпка, а тільки скоса 
поглядала іноді на поросята, чи біжать вони слідом 
за нею. 

Минка аж розплакалася: не встигла скінчити обід, 
як довелося знову бігти; спідничина метлялася дівчині 
поміж ніг, а вона на всю силу мчала полем і все нахва-
лялася ціпком, що тремтів їй у руці. 

«От морока дівчині...» 
Трохименко не скінчив своєї думки, як над вухом 

йому, ледве чутно, глухо задзвонив телефон; поспі-
шаючи, нервово взяв рурку до вуха й слухав: 

— Варта 3128? 
— Так. 
— «Гарцеж» х, як вам казав, уже на лінії фільварків 

польських. Навпроти вашої дільниці будуть тільки 
кінні загони... У них, здається, маневри. Дивіться там 
пильніше. Все. 

— Єсть пильніше! 
І Трохименко, підвівши чоло, поклав рурку теле-

фону. 

Трохименкова рука лежала ще на рурці телефону: 
десь на обрії — уявляв собі — от-от повинні з'явитися 

1 « Г а р ц е ж » — напіввійськова фашистська організація поль-
ська. 

123 



гарцежи — тоді, мовляв, розпочнеться справжня вар-
т а — без нудьги, без дитячих споминів... Така, може, 
як недавно на Амурі! 

— У них, здається, маневри...— гучали ще слова 
начзастави. 

І раптом праворуч, на межі кордону, хтось важкий, 
з чорними латками на спині, колесом шубовснув у во-
ду... Аж запирхкав. 

З розгону, безцеремонно ламаючи крихке стебло 
пшениці, невідомий Трохименкові злочинець спробу-
вав перейти кордон ясного сонячного дня! 

Червоноармієць хапливо, звичним рухом, повернув 
навскоси рушницю й підкинув її на руку, щоб краще 
було взяти йому на мушку зухвалого шпигуна чи 
контрабандиста. 

— Не втечеш, голубе... Ні,— підбадьорюючи сам се-
бе, тихо приказував Трохименко. 

Він розкрив уже рота, щоб гукнути звичайне в таких 
випадках «стій», хоч добре знав, що такий зухвалий 
перехід кордону вимагав у першу чергу кулі; правда, 
постріл на кордоні не завжди буває виправданий, і не 
і с^ий вже героїчний вчинок — випустити кулю, а ще 
гірше — не влучити — пустити її в небо синє... 

Трохименко був блідий, схвильований і всю силу 
волі скупчив на одному: «Влучити». За всяку ціну 
влучити невідомого ворога! 

То нічого, що пострілом він викриє своє замаскова-
не місце, що вогненні лінії кордону з тривогою — по 
обидва боки Збруча — випускатимуть на сполох кулі 
вгору, то все — дурниці, не варті серйозної уваги. Ди-
пломати — по обидва боки ріки — будуть собі на 
дозвіллі вивчати, з якого боку був перший постріл, 
а йому, Трохименкові, треба затримати ворога, а коли 
не пощастить,— подарувати йому кулю в дале-
ку дорогу... Так розуміє він, червоноармієць, своє зав-
дання. 

...Трохименко скрегонув з люті зубами, плюнув ку-
дись зозла аж на дуло рушниці і, незадоволений, 
впівголоса вилаявся; далі поволі спустив мушку з 
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чорної латки на воді і, все ще схвильований, втопив 
очі в одну точку: на велику ікласту голову свині. 

— От історія! Сказати соромно навіть — свиню за-
мість шпигуна хотів забити! 

І все-таки Трохименко не знав, що йому слід зро-
бити негайно, щоб урятувати безглузду ситуацію: під-
вестися незручно — він викриє тоді своє замасковане 
місце, чекати ж, поки Минка впорає цю божевільну 
свиню,— теж не випадає... Проте вирішив зачекати. 

На березі річки, з усіх боків оточена галасливими 
поросятами, бігала Минка й кричала: 

— Де ото ти залізла,— очі тобі вилізли б!.. 
А свиня на крик не зважала; тріпаючи головою, 

капловуха купалася, видно, в Збручі з великою насо-
лодою; вода блискучими краплинами стікала їй по 
щетині, а вона ще з більшим завзяттям пирхала й 
задоволено рохкала. 

— Пацю, пацю... Вилазь у ж е , — вговоряє Минка сви-
ню, а сама тихо плаче край берега великими невтішни-
ми сльозами. 

На крик Минчин, по той бік кордону, ріки, підвівся 
польський жовнір; у Трохименка глибоко десь закра-
лася думка, чи не збирається Минка з жовніром від-
вернути його увагу, щоб у цей час хтось проскочив 
лінію кордону? Може, підговорили Минку нарошне 
загнати в річку свиню?.. 

І Трохименко ще з більшою пильністю стежить за 
найменшим рухом Минки й жовніра. 

Зелена каска з одноголовим білим орлом над лобом 
хитнулася на стежці, польський жовнір, удаючи, ніби 
його зовсім не цікавить крик над рікою, ступив декіль-
ка кроків до берега — дивився на свиню. 

Ні, Трохименко не буде й собі підводитися на ноги, 
як то зробив жовнір: навіщо йому викривати свою 
замасковану засідку? 

Він певний, Минка незабаром вижене з води свиню; 
хтось надійде, може, допомогти їй, а не треба заради 
такої дрібниці турбувати телефоном Калінкіна... шпи-
гувати ж на користь панів Минка, на його думку, 
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ніколи не буде... Та й уговорити її на такий злочин не 
так уже легко. 

А тим часом задоволена, очевидно, з теплої води і 
затишку свиня й не збирається рушати звідти з доброї 
волі; повертаючи до сонця то один бік, то другий — 
на мілкому дні Збруча,— вона зовсім забула за Мин-
чину владу над собою; більше того, шукаючи глибшого 
місця, вона лягла вже лівим боком на території кордо-
ну польського — підсунулася аж під самий берег. 

Дивилася із свого лігва задоволеними очима на Мин-
ку, на поросята, що пацюками бігали край гаврилів-
ського берега, й рішуче не хотіла вилазити з води. 

Коли Минка помітила, що свиня от-от порушить кор-
дон, знала з розмови — половина Збруча наша, а дру-
г а — польська, ще більше заметушилася на березі. 

Вона голосно розплакалася; крізь сльози, змішані 
на обличчі з пилюгою, говорила до свині ніжні-ніжні 
слова, як та мати непосидющій і неслухняній дитині: 

— Пацінька, паця, паця... Вилазь уже, годі... Вилазь, 
чого тобі там? 

Свиня ж нерухомо, затаївши з насолоди дух, лежить 
у воді, як мертва; вона тільки вряди-годи пирхає від 
задоволення. По воді розходяться кола, і тремтить 
очерет. 

Тоді Минка підбирає руками спідничину, міцніше 
стискає в руці свого ціпка і рішуче сплигує у воду; 
тихо підкрадаючись, вона підходить до свині з лівого 
боку; Минка — на глибокому, спідничина мокне їй у 
воді, ноги тремтять, але вона ступає так обережно, з 
особливим мисливським завзяттям — не зважати на 
перешкоди, очі сині — ніби вкраплені з небесної ема-
л і — світяться Минці гнівом, вона вся тремтить у воді, 
а все ж підводить руку з ціпком і, закусивши капризну 
нижню губу, б'є ним з усієї сили по воді... Летять бриз-
ки, заливають Минці очі. Вона нашвидку витирає рука-
вом забризкане обличчя, хватає рукою вимитий з бе-
рега корінь і, зірвавшись, падає у воду... 

— Ой мамо!.. Ой боже мій... Де йдеш, скажена?! — 
кричить не своїм голосом перелякана Минка. 

1931 



Свиня злякано підкидає голову, схоплюється на ноги, 
оторопіло дивиться на Минку, хвилина — і вона виска-
кує на територію польської держави. 

— От історія! — вдруге говорить сам до себе Трохи-
менко.— Таки матиму догану, як пить дати — матиму. 

І він ще пильніше вдивляється, що там діється, по 
тім боці Збруча, з Минкою. Адже вона, як не смішно, 
порушила кордон двох країн... 

Польський жовнір — видно Трохименкові — попра-
вив на плечі рушницю й так само, як і він, червоно-
армієць, мовчки стежить за боротьбою Минки. 

Трохименко хвилюється: в чому річ? Польський 
жовнір знімає з плеча рушницю, підсмикується, вирів-
нюється — враження, ніби він збирається рушати до 
Минки. 

Червоноармієць, щоб краще йому бачити, знову під-
совує собі бінокля. Він здивований: невже жовнір буде 
заарештовувати Минку на польській території? Адже 
він добре бачив, як вона, бідна дівчина, гейкалася з 
тією божевільною свинею? Як нарешті примушена була 
порушити лінію кордону... Хіба в нього не людське 
серце. 

Жовнір підходить близько Минки і голосно, щоб 
чути було, видно, голос його і на території Радянської 
України, гукає: 

— Чого, дурна, вовтузишся з нею? Бий її, прокля-
ту, межи вуха! — суворо, по-діловому, дає він пораду 
Минці. 

— Справедливо,— підтакує на жовнірові слова Тро-
хименко.— По-людському, без хамства... 

І він з невисловленою радістю і вдячністю дивиться 
на струнку, добре вишколену військову виправку біля-
вого жовніра. 

А Минка, не зрозумівши польської вимови, хоч 
жовнір і говорив до неї по-українському, розплакалася 
з переляку ще голосніше. Вона била свиню ціпком з 
усієї сили, гукала й благала її, проте перелякана і 
розгублена дівчина не мала вже снаги нагнати тварину 
на мілке місце. 
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І свиня, ніби на зло Минці, крутилася поміж ку-
щів шелюги і все бігла понад берегом ріки далі й 
далі... 

На гармидер над Збручем зацікавлено підвів голову 
вуйко. Він дійшов уже на своєму півморгові останньої 
ручки і, спершись на кісся, пильно стежив старечими 
очима: пан жовнір, дівчинка з Великої України і свиня 
покарбована, що за нею гасає плачучи дівчинка, заці-
кавили вуйка надзвичайно. 

«Ая... не впасла свиню мала... А тепер маєш: чи по-
верне ж її жандар з постерунку, чи пропала, дівко, 
свиня?» — так міркував собі вуйко. 

І все оглядався, чи ніхто не стежить за ним, що він 
ото дурно стоїть, без роботи та ще й на Велику Україну 
поглядає?.. І, хитруючи, вуйко дивився спідлоба, а 
здалеку здавалося, що він кузьку якусь пильнує собі 
на дорозі. 

...Понад берегом Збруча, гарцюючи, конем мчить 
вершник. Він виринув з пашні десь коло постерунку, 
навпроти фільварків... Кумедно підскакуючи на сідлі, 
як то роблять кавалеристи-новаки, вершник галопом 
під'їздив до білявого жовніра. 

Минці пощастило нарешті випередити свою свиню 
й завернути її на старе місце — навпроти Трохименко-
вої засідки; захекана, озлоблена від ударів Минчиного 
ціпка, свиня не зважувалася вдруге плигати у воду — 
вона все підкидала свого писка і дивилася на поросята 
по той бік ріки, ніби запитувала: «Чому не йдете до 
матері?» 

«Нарешті кінець з цією скаженою свинею,— подумав 
червоноармієць.— Скоріше наганяй її, прокляту, у 
воду»,— намагався порадити дівчині востаннє Трохи-
менко. Перед очима йому, заступивши на мить Минку, 
стояв невідомий вершник. 

У сірому, попелястого кольору костюмі зручно й 
легко сиділа на кавалерійському сідлі панна. Була вона 
з обличчя, як помітив Трохименко, гарна: струнка, 
русява, губи її тоншали у куточках вуст, а підборіддя, 
навпаки, випиналося наперед; сірі, крицеві очі особли-
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во якось пасували до її мужнього, гордовитого обличчя. 
Тримала в руці, в лайковій рукавичці, стека,— робила 
тим стеком півкола в гіовітрі. 

«Непоганий улан...» — насмішкувато подумав Трохи-
менко: він не любив у війську жінок-кавалеристів, 
бо вважав чомусь, що такі жінки тільки для параду на 
конях гарцюють... 

Панна під'їхала конем близько жовніра і, по-військо-
вому виструнчившись на сідлі, привіталася. Жовнір 
відповів на привітання. 

— Що то бовваніє? — бридливо якось запитала пан-
на в жовніра, звівши очі на перелякану Минку в роз-
христаній сорочці. 

Панну вразила, більше — обурила червона косинка 
на Минчиній голові, вона одразу впадала в око, як ма-
ків цвіт повний... І дратувала. 

Жовнір, зберігаючи усмішку на вустах, розповів 
панні, яка, мовляв, історія кумедна трапилася в дівчи-
ни: порушила кордон заради свині покарбованої! 

— Спека, ласкава пані, а вона — псявіра — біжить 
купатися!.. 

— Так, спека...— нервово, механічно підтакує жовні-
рові Трохименко. 

У панни — видно йому в бінокля — злобно засвіти-
лись очі; красиве обличчя потворно якось пересмикну-
лося, і панна, глузливо й глухо, розсміялася білими-
білими зубами... Рубала словами перед суворим жовні-
ром, що йому застигла на вустах усмішка: 

— Маємо певну варту, пане... Справжня ідилія на 
більшовицькому кордоні! Гайдамаки пасуть свині, 
хлопка вільно топче собі землю польську, а ви, пане... 
пробачте мені, що порушую військову субординацію, 
на жарти, видно, все те переводите? 

«От сволоч, землі їй хочеться: про землю щось гово-
рить»...— не розуміючи гаразд польської мови, з обу-
ренням прислухається до слів панни Трохименко. 

Останні слова з пісні якоїсь, що їх виразніше про-
казала панна жовнірові, Трохименко зовсім не зрозу-
мів. 
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— Ми, на жаль, забуваємо,— чув він,— а треба па-
м'ятати... Ми покликані... Так, пане, ми покликані від-
родити Велику Польщу. 

А далі годі було зрозуміти: панна говорила про не-
відому Трохименкові святу якусь землю: 

Во Іо 2 і е т і а 8\лгІ£Іа осі Ьода паш сіапа. 
І кгчуіз пазгусЬ о]сош піе гаг роз^і^сапа. 

Жовнір мовчки, похмуро вислухав панну; ні єдиним 
словом не обізвався, а тільки зручніше поправив собі 
на плечі ремінь рушниці. 

— Послав би її під трамтарарам, щоб до нових віни-
ків пам'ятала, а то... стоїть, слухає,— незадоволено реа-
гує Трохименко. 

Минка забула на хвилину за свою свиню; швиденько 
підсьорбнувши носа, вона втерла рукавом сльози й 
слухала: панна говорить вірші такому великому жов-
нірові... Ніби вчителька в школі — аж смішно Минці! 
Яка файна, красна панна на коні! І жовнір, видно, 
боїться її, бо так пильно-пильно слухає... Минка, як 
прижене свині, розкаже матері про все-все. 

Перед очима панни майорить над берегом Збруча, 
як маківка в цвіту, червона косинка. Панна робить 
стеком півколо у повітрі й повертає коня грудьми 
навпроти Трохименкової засідки; кінь стає дибки, щу-
лить вуха, а панна злегка торкає його острогами і, 
запінена з не зрозумілої червоноармійцеві люті, жене 
коня просто на Минку. 

У Трохименка защеміло з образи серце: що вона — 
ця випещена й вигуляна — збирається робити з дівчам? 

Ось уже кінський копит блищить недалеко Минки... 
Панна смикає вудила коневі і легко, мов той джигіт, 
збиває стеком червону косинку. 

— Ой панночко-голубочко, я ж не винувата... Я ж 
її не пускала!..— кричить розпатлана Минка. 

Вона падає на коліна і, маленька на землі, як ховрах 
під кущем шелюги, ковтає сльози і слова. 

Панна мовчки б'є стеком коня на всю руку й женеть-
ся вздовж берега за покарбованою свинею... 

Минка з жахом дивиться з-під куща шелюги, а 
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загледівши копита коня над свинею, вона зривається 
на ноги, біжить і кричить не своїм голосом, ніби мати 
свині тій: 

— Ой панночко-голубочко, не вбивайте її... Вуй-
ка Юхима свиня,— захлинаючись сльозами, голосить 
Минка. 

Трохименко голосно лається брудно, згадуючи в лай-
ці панів і підпанків. Бінокль тремтить у його руці. 

А серце стукає йому так, як стукало воно під Чорняє-
вом, на річці Бірі, коли він уперше біг в атаку. 

Він міниться на обличчі; лайка більше не зривається 
йому з вуст, мовчки прикусивши губу до крові, він 
дивиться в одну точку — на панну. Не треба йому 
бінокля, він своїми очима хоче спостерігати все до 
кінця! 

— Хами, пся крев! — голосно кричить панна, наздо-
гнавши конем свиню. 

Мить якась, і кінь з розгону розпанахав копитом 
черево свині; він висмикнув скривавлений копит з 
тельбухів тварини і, крутнувши головою, поставив 
піднесену ногу на ситу, зелену траву... 

Свиня в агонії дико кричала і все підводила писка 
під кущ верболозу, бо сонце заливало їй очі. 

— Так... так,— механічно повторював Трохименко. 
Панна повернула коня назустріч Минці, наздогнала 

її над берегом Збруча. 
— Довго пам'ятатимеш, хлопко! 
Минка більше не кричала й не благала; заплутав-

шись у високій траві, вона тихо пищала захриплим 
голосом, як мишеня... 

Панна вдарила коня стеком між вуха й пустила 
його на Минку; кінь оступився, вдруге став на дибки,— 
а вона смикнула йому до крові вудила,— тоді він 
подався грудьми наперед і на всю силу, як і свиню, 
звалив ударом копита Минку. Тиха, як шелест зжатої 
пшениці, була смерть Минки. 

— Пані, я не дозволя... Що ви робите? — гукнув 
переляканий жовнір.— Це — злочин, це... 

Але його слів не чув уже Трохименко. 
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Будуть, будуть пани-
магнати 

Батьками орати, матерями 
волочити...— 

врізалися Трохименкові слова з якоїсь пісні невідомої. 
І серце йому стукало так, як воно стукало під Чор-

няєвом, на річці Бірі, коли він уперше біг в атаку. 
— Я тобі, гадюко, покажу, як стріляють хлопи...— 

шептав він, підсовуючи рукою рушницю. 
Тоді, вдруге за сьогодні, взяв на мушку за всіма 

законами техніки військової; перед очима Трохименко-
ві, десь у траві, лежала з розломленим хребтом Мин-
к а — маленька, як ховрах під кущем шелюги,— а він, 
пильно вимірюючи на метке око віддаль, не спускав з 
очей панну на коні. 

Куля дзвінко заспівала через Збруч-ріку знайому 
Трохименкові пісню: вйо-о, вйо-о-о... цюв-у-у... 

Він бачить: панна підскочила на сідлі й випорснула 
ногами з стремена; кінь, прищуливши вуха, зірвав 
копитами пилюгу й помчав у поле. А панна, впустивши 
від пострілу стека, ніби намагалася мертвою рукою 
закрити на своєму лобі маленьку, чорну цятку, що з неї 
стікала кров... 

...До Трохименка, розмахуючи браунінгом, біг стур-
бований Калінкін. 

Коли він підбігав уже близько варти, Трохименко 
підвівся і стояв з рушницею так, як повинен стояти — 
за всіма правилами й законами — вартовий. 

Калінкін розводив руками, вимахував браунінгом 
і все докоряв чимось Трохименкові... 

— Хай буде кара, хай суд військовий,— махнув у 
відповідь рукою Трохименко.— Серце в мене таке, 
товаришу Калінкін...— тихо додав він. 

На постріл з кінця в кінець кордону, ріки, випускали 
на сполох кулі вгору. Вогненні лінії — по обидва боки 
Збруча—порушили спокій і стародавньої ріки, і кіп, 
і сивого жита далекого, що заткало аж ген-ген, на 
козацькому окопі, вуйка старого, схожого на лелеку. 
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змовини 

Першу звістку привіз із ярмарку Петро Рудик. 
Він летів змиленими кіньми, як зміями; безмило-

сердно — удар за ударом — Рудик шльогав коні лози-
ною і гукав: 

— Лети мені, кров чортова, як з лука! 
Руки вклякали йому,— тоді схилявся в якомусь роз-

пачі головою аж до полудрабка на возі — от-от стук-
не головою об віз... Вимовляв слоза з мукою в го-
лосі: 

— Ех, коні мої, сивогриві коні! 
Рудик підвів голову. Перед його очима на всю прить 

мчали коні, вигнувши блискучі хребти; йому навіть 
здалося, ніби коні виводять якогось шаленого танця, 
ритмічно лупаючи копитами підмерзлу землю... Дале-
ко — у білих латках снігу — чорніє степ. 

А дорога — двома чорними коліями — летить назу-
стріч неймовірно швидко: село виринає з придолинка 
раз у раз ближче. На греблі замайоріли верби, сірими 
павуками виткнулися на горбах вітряки, а за горба-
м и — домівка Рудикова. 

— Усе, тепер усе пропало,— промовив упівголоса 
Рудик. 

Невимовний жаль застиг йому на скам'янілому 
обличчі так, що годі було змалювати його, облич-
чя те... 

— Кінець,— прошепотів Рудик.— Кінець... 
Захекані коні стишили ходу — бігли риссю,— тоді 

господар смикнув віжки і зовсім зупинив коні. Він 
зліз із воза, випростався і повагом, як то годиться 
хазяїнові, став поруч коней. 

У борозного коня блищав на здуховині піт: кінь 
важко дихав і пирхав. 

1931 



р 
«Дурний. Зовсім загнав коні»,— промайнула Рудико-

ві думка, але він махнув у просторінь рукою, ніби 
рубнув зозла. 

— Мені коні жаль? 
Злоба судомила Рудикові обличчя; він скривив рота 

і зайшовся сміхом. Глузуючи, переконував когось не-
відомого: 

— А наші дурні сівалки та січкарні купують — все, 
бач, багатіють. А виходить — смерть прийшла... Розум-
ніші давно вже спродуються до цурки... Волів рубають, 
щоб чорту нетрудженому не дісталися, а ми — багатіє-
мо!.. Своїм салом колеса комуні підмазуємо: сідай на 
воза та й поганяй! Багачі — по три на копійку. 

Рудик, упершись в голоблю воза, застиг; мислі, одна 
одну переганяючи, завихрили йому в голові, як ніколи 
до того: не встигне яскраво промайнути одна думка, 
а друга вже підхоплює першу, вивершує кінець — а 
далі зринає третя — ще яскравіша... Мислі, здається 
Рудикові, вихрять, товпляться, а неспроможні заради-
ти горю. 

— Так... Востаннє, мабуть, їду з базару? — тихо за-
питав він коні. І повагом, увігнувши голову в плечі, 
рушив назад до воза. Лозину переломив і кинув серед 
дороги. Коні торкнув віжками й попустив до села ти-
хою ходою. 

Злоба не сходила йому з обличчя — не вгамовувався. 
Все переконував когось невідомого: 

— Сидять на хуторах, мов ті кроти сліпі. А воно все, 
виходить, справдилося; грабували панське — ми раділи 
нишком... Не стало панського,— голота ненажерна нас 
за горло взяла: «Давай, мовляв, зайву землю, давай 
реманент, худобу...» 

Базар аж клекотить: огирі хазяйські стоять рядами, 
як намальовані,— не купиш, хоч подивися! А мені, 
дурню старому, коні жаль!.. Люди дочок заміж за 
харпаків змовляють, щоб багатство втримати, а мені 
коні в голові?! 

«...У вас, Петре, Наталка як королівна»,— спливли 
в Рудиковій пам'яті чиїсь солодкі слова. 
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Рудик ударив коні по стегнах віжками, а сам схилив 
заклопотану голову аж на груди; чорний, приношений 
кожух охляп звисав на його кремезному й дужому 
тулубі. А злоба й журба вчорнили йому обличчя: 
сидів на возі розлютований, лаявся, не зважав на 
слова: 

— Голоті колектив — як висівки гарячі до болячки! 
На руку ковінька. Підуть, підуть, гади! Заради хліба 
шматка робитимуть... А ще коли помажуть той шма-
т о к — в долоні плескатимуть, дякуватимуть!.. Підуть. 

«...У вас, Петре, Наталка як та королівна»,— вдруге 
спливли чиїсь солодкі слова. 

Намагався пригадати, хто говорив йому слова ці. 
Ні, не пам'ятає... А знає твердо, що хтось у свати 
набивався. 

І в Рудика мимоволі зажевріла — єдина над усі — 
думка: вимальовував собі в пам'яті, образ за образом, 
усіх парубків, що їх знав був на селі; були між ними, 
на думку Рудикову, хороші, путні хлопці — на зріст, 
на силу, на вдачу, та й на вроду — дарма що вбогі... 
За багачів парубків Петро Рудик навіть не думав: 
хіба вони спроможні тепер зарадити його горю? 

Він трьох синів — найзаможніших батьків на селі — 
поруч дочки своєї поставив: усі вони, коли до Рудико-
вого багатства рівняти, з руками Наталку вирвуть... 
А найбільше Рудикові до серця Михайло Шовкуненків. 

«Та що з того,— подумав Рудик,— як йому, козакові, 
самому батька рідного доводиться зрікатися, щоб на 
інженера довчитися?.. Не потрібна моя Наталка Шов-
куненкові. Студент!..» 

Він твердо, категорично вирішив, що найкраще йому 
обирати собі зятя з-поміж убогих. 

«Адже й з убогого,— подумав хитро Рудик,— можна 
буде доброго хазяїна викохати...» 

Тоді бадьоріше підвів голову, підсмикнув кожуха й 
весело гукнув на коні: 

— Ану, дріботи, сивогриві! 
Коні легко, ледве доторкаючись копитами землі, 

помчали Рудикового воза вздовж селом. 
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Він їхав селом, як мертвий: склепивши очі, не підво-
див голови, не здоровкався до людей... Люди тінями 
миготіли йому в очах; деякі — ясно бачив — запобігли-
во вклонялися, інші ж одверталися — намагалися не 
помічати,— а багато було таких, що перші сподівалися 
на привітання Рудикове. 

Не доїжджаючи зборні, Рудик побачив у гурті паруб-
ків Юхима Скрекотня. Його легко було впізнати з 
однієї шапки: гостроверха якась, облямована по краях 
товстим полотном, що вилискувалося від лепу,— шап-
ка здалеку кидалася в очі й кожному говорила ніби: 
це Юхим Скрекотень... 

«Нужда, а не чоловік! Купу дітей за свій вік напло-
див»,— подумав Рудик. 

Скрекотень тримав у руці якийсь шматок мотузки. 
Коли Рудикові коні стишили коло зборні ходу, Юхим 

Скрекотень вийшов з гурту хлопців і стояв собі не-
далеко дороги. Парубки реготали й заливалися смі-
хом. 

— Дядьку Петре, спиніть на хвилину коні,— гукнув 
Скрекотень. Парубки ще голосніше пирхнули зо сміху. 

Рудик зупинив. Тоді Скрекотень склав удвоє з мо-
тузки петлю, накинув собі на шию, затяг її, кумедно 
якось смикнувши за один кінець... Запитав голосно: 

— Бачили? Це я на куркулів таку видумав!.. 
— Дурак ти! — рубнув з обуренням Рудик. 
Він хотів вилаяти Скрекотня останніми словами, 

змішати його з болотом — тут-таки, на вигоні, прилюд-
но... Проте переміг свої чуття: не насмілився вилаяти. 

Дітвора, підбадьорена Скрекотнем, бігла навперейми 
Рудикового воза, заглядала Рудикові в очі й голосно 
приспівувала: 

Рудий сам, руду взяв. 
Рудий піп повінчав; 
Одно було малесеньке, 
Та й те було рудесеньке... 

Рудик метко лапнув на возі батога. Не було... Жаль 
який! Він ніколи не брав батога до своїх коней. 

«Останнє стерво насміхається. Докотилася чума й 
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нашого берега! Кінець тепер... Голота розметає нас, 
як ризи Христові...» 

У мислях Рудикових — він це твердо вирішив — був 
єдиний порятунок: Наталчині змовини. 

Тоді вдруге вимальовував собі в пам'яті, образ за 
образом, усіх парубків, що їх знав був на селі... Шукав 
собі зятя з-поміж убогих. 

...Недалеко свого подвір'я, за п'ять-шість хат, Рудик і 

перепинив коні: назустріч йому переходив дорогу Ок-
сентій Кашуба. 

«Птиця летить»,— усміхнувся Рудик. 
Справді, Кашуба схожий був з обличчя на якусь 

дику птицю, яку годі було пригадати! Зріст мав ни-

КуіП7І 
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зенький, миршавий,— негармонійно якось збудований 
був Кашуба. 

— Хазяйнуємо? — жартома поспитав його Рудик, 
спиняючи коні. 

— Ке там хазяйство, свате! То ви, бачу, по ярмарках 
гасаєте... Здрастуйте,— і Кашуба по-дружньому, підсу-
нувши шапку на лоба, подав Рудикові свою довгу, 
схожу в долонях на маленького ковша, руку. 

Сердечно привітавшись, давні приятелі хвилину 
стояли мовчки — вони звикли розуміти один одного з 
півслова. 

Правда, Кашуба здивований був, що Рудик загнав 
так коні — вони взялися милом, трусилися й парували. 

«Петро ж не любить їздить так кіньми»,— подумав 
він, але й слова не сказав про це. 

У Кашуби на мислі зовсім інше... Ярмарок, зрозуміла 
річ, його цікавить надзвичайно: чи поцінна тепер 
худоба, чи правда тому, що спродуються люди, а коли 
спродуються, то які ціни на свині? Кашубі треба до 
зарізу купити пару добрих підсвинків. 

А є ще в Оксентія найголовніша справа — спитати 
Петра Рудика за Наталку. Кашубиха день у день нага-
дує: «Спитай...» Хочеться їй висватати за невістку 
Наталку Рудикову. 

Кашубиха декілька раз уже вихваляла дівку перед 
людьми, щоб похвала та до батьків докотилася, а Ру-
дики на це — ні слова. А кращої ж пари, на думку 
Кашубів, не знайти Рудикам. Бо недурно ж сказано: 
«Чешися кінь з конем, віл з волом...» 

Кашуби до дрібниць підраховували свої достатки, 
рівняючи їх до Рудикових: так, Петро Рудик заможні-
ший з усіх багачів на селі, але й вони — Кашуби — 
недалеко в ряду від нього. А пасіка кашубівська, всі 
знають, щоліта червінці на крилах носить!.. 

Коли Кашуби рівняли своє багатство до Рудикового, 
щоб таки почесався віл з волом, то Оксентій нагадав 
усій сім'ї, що вони з Петром Рудиком — давні прияте-
лі... Разом парубкували, разом на призов ходили, чарку 
колись глибоку пили, а коли не помиляється Оксентій, 
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то одного літа й поженилися: Оксентій після велико-
дня, а Петро — восени. 

«Неговіркий став Рудик... Загордував»,— подумав 
собі Кашуба. 

Оксентій Кашуба звик бачити його завжди насмішку-
ватого, веселого, дотепного й не жалького на слова, а 
раптом — така велика зміна: обличчя сиво-біле, ніби 
в п'яного, брови суворо стиснуті, вуста стулені... А на 
губах, помітив Кашуба, зашерхла в куточках піна. 

«Знов, мабуть, наклали облігації»,— подумав собі 
Кашуба. Він перший вирішив порушити мовчанку. 

— А я це од вас іду,— промовив, чекаючи почути 
звичайне запитання: чого, мовляв, ходив?.. 

Рудик не запитував; ледве усміхнувшись, він хитнув 
журливо головою. 

— Не буде, свате, з нашого пива дива,— сказав.— 
Не весілля нам справляти, Оксентію... 

Далі оглянувся на обидва боки, смикнув Кашубу за 
рукав,— поставив його собі просто перед ротом, а тоді 
говорив таємниче, з притиском на кожному реченні... 
Аж піна йому скакала з рота, так говорив він! 

— Комуна колективізує сарану, голоті — всі пра-
ва... У степових селах розкуркулюють до сорочки й 
очкура... 

...— Рубай реманент, ховай добро, спродуй худобу,— 
вже нам більше не хазяйнувати! І то поспішай, бо 
пізно буде. Думаєш, не підуть у колектив? Підуть. 
Підуть, гади! 

Рудик закляв люто всі порядки на світі, комуну й 
голоту разом. 

— Тепер, Оксентію, кожний за свою шкуру дбає... 
Я вам не ворог, ви мені, знаю добре, теж не каменя 
бажаєте... Та що з того? Жменя нас. А під боком у 
нас — вороги, гадюки. Оті печериці-хати повні воро-
гів, повні сарани. Голі й босі, голодні, вони нікого не 
помилують! Повірте мені, Оксентію, нікого не поми-
лують. Вони розметають нас, як ризи ті... Не вірите? 
А я вас питаю: де панське поділося?.. Панів проковтну-
ли, а нас і не запиватимуть!.. 
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У Кашуби з переляку трусилися ноги: він хитався — 
от-от упаде на полудрабок воза, так глибоко схвилюва-
ла його Рудикова звістка. 

Тіло йому дерев'яніло; намагався щось говорити, 
а зуби так цокотіли, що не міг подати голосу. 

— Спаси-бі,— спромігся він промовити. 
Рудик не сказав більше й слова. Він обминув Кашубу 

возом і люто гаркнув на коні. 
Кашуба боявся впасти на мерзлу землю... Тоді схи-

лився плечем на вербу, закрив долонею очі й тихо, 
по-дитячому якось, захлипав. 

Ворота Рудикові одчиняла невістка — старшого сина 
жінка. Син у царську війну загинув десь під Карпата-
ми, а невістка з хлоп'ям залишилася у свекра. 

Молодиця була на вдачу тиха й лагідна. А Рудикові 
нагадувала гарної породи овечку: огрядна, біла на тіло, 
вона завжди ходила в рясних спідницях, була роботя-
ща й кохала свого одинака-сина. Рудик навіть любив 
свою невістку за таку добру вдачу! 

— Випряжи коні й погодуй,— ще з воза наказав мо-
лодиці свекор. 

Він метко, по-хазяйському, обвів очима подвір'я. 
Все, здається, було на своєму місці. 

Рудик узяв тоді з воза порожні мішки, причинив 
ворота й хвилину стояв посеред двору в задумі. 

«Який важкий день... Недурно ж понеділок,— він 
мені ніколи не щастить. Та чекати на щасливий день,— 
подумав Петро Рудик,— не час. Треба сьогодні ж посла-
ти невістку до Мелашки». 

...Убогу вдову Мелашку, матір двох синів, обрав 
собі за сваху Рудик. З усіх парубків, на його думку, 
менший Мелащин парубок — найдостойніша пара На-
талці. Хлопці в Мелашки — чесні й роботящі; старший, 
правда, десь собі на заводі пролетаріатом, а менший, 
як з міді вилитий, хазяйнує... А хазяйство, нема де 
правди діти, мізерне: два клапті землі, хата з повітчи-
ною, та ще, здається, теля якесь держить Мелашка! 

Він, Рудик, до дрібниць змалював собі дорогою Ме-
лащину радість, коли вона не дурна жінка. 
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Так, усе своє добро — вози й коні, скрині повні, 
засіки пшениці «українки» — геть-чисто все з гаму-
зом — він перевезе на світанку до Мелашки. Хватить 
добра Рудикового Мелашці до смерті! Хай переховає,— 
хай зарадить Рудиковому горю... 

Невістка вела в конюшню коні; Рудик перепинив її 
і мляво поспитав: 

— А де ж наш наймит? 
— У млині... Ковші відбирає. 
— Хай меле цілу ніч — сьогодні добрий вітер,— 

наказав свекор. Він повернувся вже йти до хати, але 
зупинився — пригадував собі, чи все сказав молодиці. 

На порозі стояла Христя. Притулившись до одвірка, 
вона пильно стежила за своїм Петром з невісткою. 

«То нічого,— думала свекруха,— що молодиця тиха 
й лагідна, що за неї не чути на селі поговору,— то 
все нічого... Адже молодиця з неї — як те яблуко на 
спаса, а хіба далеко до спокуси, до гріха?» 

— А ти бесіду, бачу, з невісткою...— зустріла вона 
єхидно Петра, та Рудик не дав їй скінчити речення — 
гримнув на неї ще й мішки додолу кинув. 

— Де Наталка? — суворо запитав у хаті. 
— Вишиває в хатині. Ти, мабуть, не обідав на ярмар-

ку? — засокорила перед чоловіком Христя.— Нема гір-
ше за ті ярмарки — цілий божий день вештаєшся, б'єш 
ноги... А в нас — новина: Кашуба Наталку сватає. 
Приходив оце на змовини; цілий день просидів та все 
багатство своє вихваляв тут... Якби, каже, не комуна,— 
двадцять десятин би землі прикупив, а то не можна ж... 
Стрижуть, каже, нас, свахо, мов тих баранів,— до 
нової вовни!.. 

— Уже голять, а не стрижуть,— незадоволено урвав 
Христю Рудик.— Давай полуднувать. Дівка хай дома, 
а молодицю доведеться вирядити на хутір... до Мелаш-
ки, Козленка покійного жінки. 

Христя, почувши з вуст чоловіка такий дивний роз-
порядок, не знала, з чого почати річ. 

«Дівка хай дома, а молодиця — проти ночі — до Коз-
ленкової Мелашки... До чого все це?» — з напруженням 
думала Христя. 
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Вона з острахом підступила до чоловіка й пильно 
вдивлялася йому в очі. «Чи не п'яний, бува?» — ду-
мала. 

Христя, з рогачем у руках, не рушала з місця; Коз-
ленкова Мелашка не сходила їй з думки... А Пет-
ро, як на зло, мовчки, сопучи, скидав коло полу ко-
жуха. 

Повернувся чоловік обличчям до Христі розлютова-
ний, аж слиною харкнув зозла на долівку... Ногами 
затупав і закричав: 

— Чого стоїш, як манія?.. Поклич мені дівку й моло-
дицю. 

Христя не рушала з місця; вона не певна була за 
розум чоловіка — зроду не бачила Петра в такому 
розпачі, такого розпаленого й лютого. Христя бідкалася 
й метушилася по хаті — то миску на стіл поставить, 
то рогачем стукне, а з хати не виходить: сльози аж 
бриніли на очах у старої Христі. 

А Рудик підстьобував її словами: 
— Не божкай, ради Христа! Не божкай, а роби, що 

наказую. 
На крик у хаті, на грізний батьків голос, зайшла 

в хату Наталка. Прибрана — заради Кашуби, видно, 
в усе нове,— вона стояла на порозі, як молода, що 
прийшла просити на дівич-вечір. Сіра, доброго сукна 
спідниця рясно лежала на стегнах дівочих; ботинки, 
замість черевиків, блищали наваксовані, а з-під кор-
сета великими яблуками вишита, туго випиналася 
пазуха тонкої сорочки... Скидалася дівчина більше 
на матір — така ж була висока й засіяна ластовинням, 
як і мати. 

Вона сором'язливо обвела очима батьків, ніби чекала 
на запросини сісти. 

Христя, витираючи фартухом сльози, перша вихопи-
лася із своїм словом: 

— Спитай ти, дочко, в батька, чого це він збирається 
невістку проти ночі на хутір до Козлівни посилати, бо 
я вже, виходить, дурна стала!.. Не розумію. 

— Тобі трудно буде й зрозуміти... Ой трудно,— 
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спокійніше озвався Рудик.— Дочко-голубонько, ти мене 
зрозумієш... Сідай. 

Рудик причинив хатні двері, посадовив Наталку 
поруч себе; Христю теж запросив сісти: їжа йому тепер 
не в голові. 

«Диво дивнеє,— думала Христя.— РозсаДовлює, при-
прошує... А слова якісь чудні: «Дочко-голубко...» За 
весь вік не бачила Христя такого ще Петра! 

Вона сіла на лаві, навпроти чоловіка, і так застигла 
в чеканці. 

— Так знайте ж: голота розметає нас, як ризи Хрис-
тові,— почав своє слово Рудик. 

Де він запозичив цю мудрість з ризами — невідомо 
було, а тільки дуже часто любив припасовувати її... 
Десь, видно, глибоко залягли йому на серці слова з 
євангелія. 

Богомільну Христю — цього сподівався Петро — ризи 
Христові вразили надзвичайно; вона вислухала його 
слова, як молитву. 

А коли Петро згадав за Мелашку Козленкову, за 
весільні змовини сьогодні ж , — Христя розплакалася... 

— На все згодна, Петре,— проказала вона,— та 
одного тільки боюся — дитину свою в злидні занапа-
стити... 

— Я каменя дочці теж не хочу на шию вішати,— 
одказав Рудик. 

Лишалося Наталчине слово. Дівка тихим голосом, 
ледве чутно було, вимовила свою згоду на змовини ще 
й додала засоромлено: 

— Мелащин Михайло в сто раз кращий за Кашу-
бенка! Ч 

— Твоя правда, дочко! — радісно підхопив Наталчи-
ні слова Рудик.— Батьків розум маєш! А батько твій — 
пам'ятай це — ніколи ще в житті не програвав! 

На Рудиковому обличчі, поколупаному де-не-де віс-
пою, заграла всіма барвами хитра усмішка. 

Він повернувся, зберігаючи усмішку, до Христі. 
— Клич же молодицю,— де вона там забарилася,— 

та хай рушає завидна до Меланії Прохорівни! 
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— Таке й скаже: Меланія Прохорівна! — засміяла-
ся Христя, пораючись коло печі.— Та вона ж у нас 
пшеницю жала колись за третій чи п'ятий сніп!.. 

Рудик посварився на Христю пальцем. 
— Затям, Христе, що ласкавими очима й гадюк 

чарують. 

* * * 

Рудикова невістка прийшла з Мелашкою, коли захо-
дило сонце. 

Дорогою вони мало розмовляли, бо йшли проти 
вітру, а вітер заносив слова; ще в обіди,— пригадувала 
собі Мелашка,— вітер був не такий рвучкий, проти 
ночі ж розійшовся, що з ніг валяє... 

Вона раз у раз відкидала рукою клини своєї благень-
кої кофти. Вітер піддимав їй клини ті. 

Щупла на зріст, витруджена з обличчя, Мелашка 
бадьоро йшла ще поруч молодиці. 

Усю дорогу Мелашці снувалися в голові слова моло-
диці: «Дуже вас просять мати, щоб ви, тьотю, при-
йшли... » 

Мелашка не розпитувала молодицю, бо добре знала 
Христі Рудикової вдачу: послала, мовляв, молодицю, 
запросити... А вона, Мелашка, не князівна,— може, 
кличуть люди півмітки помотати! 

А в кого ж Мелашці й заробити, як не в багачів? 
Гай-гай, скільки вона того діла чужого своїми пучками 
переробила! 

— Ви мене вхоркаєте, тітко Мелашко,— пожартува-
ла Рудикова невістка. 

— Не мені тебе, батькова дочко, вхоркувати,— від-
казала їй Мелашка.— Був кінь, дочко, та з'їздився... 

І Мелашка, підбадьорена за свою ходу, ще бистріше 
взяла ногу. А мислі по-старечому поснувалися їй, 
одна одну здоганяючи. 

Сходила вона, Мелашка, свої ноги. Аж згадати 
страшно, як бідувала вона своє життя за Козленком. 
Не встигла заміж вийти — обсіли діти й злидні разом; 
чоловік літо й зиму на заробітках, а вона з дітьми 
вдома... Орача на смужки свої наймай, Мелашко! Кож-
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ному годи, кожному роби, щоб ті діти до толку при-
звести... 

«Та й викохала діти,— сміється собі Мелашка,— на 
заздрість людям. Дорогих синів маю!.. Сміються тільки 
з матері за церкву: на чорта, мамо, патланів-попів го-
дувати нашими копійками?» 

Сміються, а таки матір шанують: дають їй гроші до 
церкви!.. 

Гай-гай, а скільки вона діла чужого своїми пучками 
переробила?.. І в Рудиків, пам'ятає, робила: по дві 
копи пшениці на день нажинала. А під копою ще й 
дитина, було, квилить мала. 

Пам'ятає, усе пам'ятає Мелашка... 
— А ми вже незабаром і дома,— урвала Мелащині 

думки молодиця. 
Справді, недалеко — гоней за двоє — було Рудикове 

подвір'я. 
Жінки не хотіли дражнити селом собак і йшли 

полем. 
На степу вихрів вітер. Він аж у селі — в Рудиковому 

яру. Голосна луна гула в яру... Здавалося, на степу 
справляв хтось гучне весілля: на всі голоси — тонкі й 
басисті — степом котилася весільна перезва. 

— Як я й додому повернуся,— бідкалася Мелашка.— 
Така буря, такий вітер... 

На ґанку Рудикової хати Мелашка осмикнула свою 
кофту: не годилося розвій-вітром заходити в чужу 
хату. А Мелашка, всі знають, чепурна баба. І раптом: 

— Боже мій,— стурбувалася- вдова,— поділки як ви-
стріпалися, а дома й не згадала — забула!.. 

— Заходьте, Меланіє Прохорівно, заходьте! — при-
прошував на порозі Рудик. 

Аж здивувалася вдова з Рудиків — такі вони го-
стинні й раді були Мелашці. Спритна на розум, вона 
подумала собі: «Дочку, мабуть, заміж змовили, та 
треба, видно, зробити щось Рудикам з приданого не-
гайне». Ото вони й упадають коло неї... 

Коли Мелашка сіла на лаві, Рудики — Петро й Хри-
стя — заговорили разом до неї обоє; Петро розважно 
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здалеку повів річ, які тепер порядки настали — не да-
ють зовсім хазяйнувати! То шарпають тебе податка-
ми й облігаціями, то наймитів держать не дають — за-
писуй його, реєструй у книги... А на чорта такий най-
мит-поденщик здався хазяїнові?! 

Мелашка не сперечалася, а слухала; усі багачі — 
знала вдова — не люблять комуни до смерті, та й не 
дивувала Рудикам: чого їм було любити ту комуну, 
коли вона за бідних руку тягне?.. А вони ж, Рудики, 
на все село вельможні... 

— Ви ще до колективу не записалися? — запитала 
Мелашку Христя. 

— Та в мене ж тепер Михайло хазяйнує,— відпо-
відала вдова,— він і на сходку ходить, він уже за все 
дбає... 

«Бояться багачі колективу...— подумала собі Мелаш-
ка.— А мені що! Як люди, так і я... Запишеться син до 
колективу, а я за ним хоч у воду піду!» 

— Згадали ви оце, Меланіє Прохорівно, за Михайла 
свого... Дак знаєте, що я вам скажу? — це Рудик так. 

— Що ж ви мені скажете? — стурбувалася Мелашка. 
Вона ж, здається, нічого проти не сказала? А багачам — 
знала — не хвали колективу... Задурняють. 

Дивувало Мелашку, що Рудик так празниково вели-
чав її по батькові — ніколи ще так зроду ніхто не 
звертався до Мелашки! 

— Тепер усе, Мелашко, навиворіт,— встряла раптом 
у розмову Христя.— Колись на змовини до молодої 
йшли, а ми вже — по-совєтському! Порадилися оце з 
Петром, що кращої пари нашій Наталці, як ваш Михай-
ло, на світі ще не родило! Змовимо дітей, свахо, та 
нехай нам онуків родять... Правда? — запобігливо 
якось запитала Христя. 

Вона пасла очима за найменшим рухом свого Петра: 
боялася сказати якусь дурницю. Пильно дивилася Пет-
рові в очі, а заспокоїлася, коли помітила, як хитнув 
головою... Усе, мовляв, гаразд. 

Мелашці не давали й слова мовити; не встигла скін-
чити Христя, як почав намовляти вдову Петро Рудик. 
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Він хмарний сидів кінець столу — все настільника 
рукою розгладжував. На Мелашку не зводив очей... 
Глухо-глухо, ніби в діжку, говорив Рудик: 

— Я вам так скажу, Меланіє Прохорівно... Нам з 
вами зайшло вже сонце — два віки не жити. Комуна, 
самі знаєте, напосідає на колективізацію... Телися, хоч 
і не тільний! А я, Мелашко, не хочу своє добро чорту в 
зуби давати... Не хочу! Я все добро своє, чуєте, Мелаш-
ко, усе до дріб'язку — дочці своїй віддам! Коні, вози, 
скрині — усе сьогодні ж до вашої комори переправлю... 
Наталка моя — дівка без ганджу. Її навіть сватав ко-
лись Шовкуненків студент... Та мені паничі ті, правду 
кажучи, не до серця. Діди й прадіди, думаю, хліборо-
били, а дочка в пани попнеться?.. Хай не цурається 
коло святого хліба впадати... Набивався мені в зяті й 
Кашуба — на змовини приходив уже... А я так подумав 
собі: хватить у мене свого багатства — не потрібне мені 
Кашубине!.. 

А ваш Михайло, хай здоров буде, царював би з На-
талкою, а не жив! Михайло, знаю, з вашого послуху 
не вийшов: яка ваша рада буде, так і поглаголить... 
Зап'ємо сьогодні змовини, запряжу коні — гайда Натал-
чину скриню до молодого! То яка ваша думка? Треба, 
по-моєму, рятувати одне одного. 

Рудик неохоче якось, мляво скінчив останні слова. 
Коли говорив, то з думки йому не сходила в'їдлива 

Кашубиха. На все село, подумав, роздзвонить, що він, 
Петро Рудик, з переляку дочку заміж змовив... Найшов 
собі свашку — Мелашку підстріпану!.. 

Петро й Христя не дивилися в очі одне одному,— 
такий сором, така наруга їм... Перші дочкою набива-
лися! 

Обоє чекали на Мелащину згоду. 
А в Мелашки, коли слухала Рудиків, одно на мислі: 

«Як змовляють, то сто коней дають, а як змовлять, то 
чортма і одного!» 

Вона, звичайно, не посміла сказати цього Рудикам, 
бо й сама вдова не знала ще гаразд, що їй слід відка-
зати на змовини весільні. Таке багатство їй обіцяють — 
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з кіньми й возами,— аж страшно слухати. У Мелашки 
глибоко десь, на одну лиш мить, виринула була дивна 
думка: р о з б а г а т і т и. Хіба-таки їй вік прожити у 
злиднях?.. Щастя ж на порозі стоїть... 

А з думки не сходило інше: хіба вона, Мелашка, 
рівня Рудикам, що вони дочкою набиваються? Не 
прийшла б колективізація, то зроду-віку Рудики й не 
згадали б за її Михайла... А то впадають коло неї. А 
Петро все кіньми й возами вихваляється, наче Михай-
лові з тими кіньми жити! 

— Як вам сказати,— мовила тихо Мелашка.— Руча-
тися за Михайла не буду. Його добра воля: хоче — хай 
сватає вашу Наталку, як вона піде за його. А тільки 
коні й вози ваші, Петре, ні до чого тут. Ви ж, здається 
мені, сина мого єднаєте, а не коні з возами? Я не ганю 
дочки вашої... Але ви, Петре, пробачте мені на слові, 
таке говорили, що мені слухать соромно було. Добре 
знаєте, що я з трудів своїх вік уже прожила,— мені 
тими кіньми не їздити,— а все-таки... переховувати 
чуже добро я не буду. Вам колектив не потрібний, а 
мені — не знаю ще: я к л ю д и , т а к і я. 

Христя скипіла з люті... Вона ніколи не сподівалася 
на таку наругу з вуст Козленкової Мелашки — отієї 
Мелашки, що раз на рік, може, сало їсть! Христя 
дивилася на вистріпані поділки Мелащиної сорочки, 
не втерпіла: 

— Убогість вас, Мелашко, засліпила. Ви вік прожи-
ли у своїй злидоті, шматка хліба до пуття не з'їли, а 
ми ж вам у комору все своє добро звозимо!.. Родаємося 
з вами. Дивлюся на вашу сорочку й думаю: зроду Ме-
лашка тонкої сорочки не носила — усе в товстих хо-
дить, а візьме Наталку — в тонкій танцюватиме! У 
Наталки ж повна скриня того добра: вік цілий я дбала 
за ту скриню. А ж віко в ній тріщить... 

— Не треба, Христе,— з обуренням у голосі сказав 
Петро. 

Він, не зводячи очей на Мелашку, голосно промовив 
на всю хату: 

— Люди не брешуть: чешися кінь з конем, віл з во-
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лом.— Підвів на Мелашку гнівом розпалені очі й до-
дав: — А свиня — в тин, як нема з ким!.. 

Мелашка розгнівалася; у гніві свому забула за поко-
ру... Не думала більше, чи пристати їй на змовини, 
не вагалася й не запобігала ласки. Вона все зрозуміла. 
Підвівшись з лави, Мелашка хитнула Христі голо-
в о ю — вклонилася нібито — і, хвилюючись, тремтячим 
голосом проказала: 

— Я, Христе, не прийшла сюди, щоб мою вбогість 
тут попрікали, щоб мені очі кололи тонкими сорочка-
ми. Пани, Христе, в шовках ходили, а ви тонким 
полотном вихваляєтеся!.. 

Рудик теж устав з лави і стояв посеред хати блідо-
сизий; він підступив до Мелашки на два кроки — стояв 
близько обличчя, бо високий був на зріст. 

Мелашка, задкуючи до дверей, з острахом думала: 
«Ще з доброго дива наб'є в хаті... Пам'ятай, небого, 
змовини весільні до самої смерті!..» 

Рудик нахилився близько Мелащиного обличчя... 
В очах йому — бачила Мелашка — застиг такий жаль 
якийсь і злоба... 

«Ударить»,— промайнула в Мелашки думка,— і вдо-
ва мимоволі підняла свою руку на рівень вуха. 

— Дайте мені, Мелашко, слово, що ви нікому за 
наші змовини й слова ніде не дзєкнете!.. А за коні й 
добро моє,— я дуже вас прошу,— ви нічого не чули... 

— Мені ваші коні й вози, Петре, не потрібні,— 
голосно промовила Мелашка й бистро, «на добраніч» 
не сказавши, вийшла з хати. 

На порозі вона зустрілася з Наталкою: дівка нес-
ла на тарілці сало, різане скибками, а в лівій руці — 
пляшку червоної, з осені настояної на вишнях, на-
ливки... 

За Мелашкою ніхто з Рудиків не вийшов з хати. 

«Хто б подумав: старчиха, наймит людський, на 
змовини з хазяїном не стала?..» 

І Петро Рудик вдруге залаяв люто всі порядки на 
світі, комуну й голоту разом. 
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Стояв на подвір'ї непорушно, ніби з каменю теса-
ний... А над головою Рудикові, вергаючи хмарами, 
проходила темна вітряна ніч. 

«Суховій дме...— Повернув голову до хатніх вікон, 
чи позапинала Христя вікна? — Так, позапинала...» 

Він, Рудик, дав жінкам на цілу ніч роботу: ховати 
й пакувати добро. У хаті такий розгардіяш, аж голова 
Петрові взялася жаром. Стояв непорушно і говорив 
стиха сам до себе: 

— Радив Кашубові, а довелося самому робити... По-
думати тільки: старчиха, наймит людський, на змовини 
з хазяїном не стала!.. 

Петро пішов до коней — треба всипати їм лишню 
порцію вівса. Він любив свої коні і кохав їх, як діти... 
Стайню держав у такому порядкові, як у німців на 
степу: на помості, вибілена й затишна, з маленькими 
вікнами вгорі,— Рудикова стайня справедливо мала 
славу на все село... Любив свої коні Петро Рудик! 

Він засипав коням вівса, погладив їм сизо-вороні гри-
ви, а далі став коло порога і довго не виходив із стайні. 
Держав у руках замок. 

Все йому весілля Наталчине верзлося. Дивно Руди-
кові: давно колись — на одному весіллі — він чув піс-
ню; слова з пісні загубилися — не пам'ятав гаразд,— 
проте добре знав мотив тієї пісні... Її запивали — 
пам'ятає Рудик — медом: 

Мої коні, сідлані, готові, 
Стоять на припоні... 

Такі, здається Рудикові, були слова тієї пісні. І чого 
вона приверзлася йому на пам'ять, пісня ця? 

З жалю чи просто так Петро впустив з рук замок. 
Він не шукав його під ногами, не нахилявся навіть: 
«Хазяйство гине... А замок?..» 

Рудик безнадійно махнув у просторінь рукою і нер-
вово причинив хвіртку стайні. Стояв і довго слухав 
на подвір'ї, як десь на селі валували собаки... 

Вітер заносив у вуха Рудикові глухе й далеке гавкан-
ня псів: гав, гав, гав-уй... 
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«І чого вони юрмують?..» 
Підійшов до ліси у воротях і наставив на дорогу 

вухо, прислухався. 
На Рудиковій вулиці — тиша, мертва тиша; собаки 

гавкають десь на селі, а пора ж така, дивується Рудик, 
коли все навкруги спить мертвим сном... З хатніх вікон 
ясно чути Рудикові: плаче й приказує щось Христя. 
За вітром не чути слів, не вловити їх... 

На горі, поскрипуючи крилами, меле вітряк: гер, 
гер, гер... 

«Хай меле цілу ніч»,— мляво подумав Рудик. 
Він обережно, по-злодійському, рушив до клуні; ко-

ли переходив подвір'я, то все оглядався на замкнені 
ворота, а ногами ступав легко, мов той кіт на траві. 
У руках тримав ліхтар і сокиру. Ліхтаря погасив ще 
в стайні, щоб не метляти світлом на подвір'ї... Все за 
Мелашку думав: «Три чисниці їй до смерті, а вона за 
гонор згадала! Гади! «Як люди, так і я!» Боїться, не 
знає, на яку ступити... Дурний, а вже старий! Треба 
було залякати її панщиною, а тоді вже на змовини 
річ навертати, а я — за шерстю, гладенько...» 

Зачинив у шальованій клуні ворота і засвітив ліхта-
ря. Скупе світло упало на горбату віялку, накриту 
брезентом, на блискучі триби січкарні, а коли підняв 
ліхтаря вище трохи — на трієра... 

Рудик підійшов до січкарні; ліхтаря поставив на 
току, у руки взяв сокиру і розмахнувся — на всю силу 
хотів рубнути блискучі триби. 

— Так по-дурному не роблять,— сказав. 
Тоді дістав з полиці над ворітьми скриньку з ключа-

ми і обценьками. 
Вигвинчував з машини найтендітніші частини і клав 

їх обережно, по-хазяйському, на тік; деякі відкладав 
набік, а ті, що були на току, закладав між блискучі 
зуби трибів... 

Криця скреготала й сковзалася... Рудик крутив ко-
лесо січкарні рукою, а на тік кришилися залізні зуби. 
Так годину руйнував машини. 
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Коли ворота в клуню прочинила Наталка, Рудик 
схопив у руки сокиру і стояв перед дочкою; готовий 
до удару. 

— Ідіть у хату: мати кличуть... 
— Ти мене налякала, дочко, аж тіло затрусилося,— 

сказав схвильований Рудик.— Думав, ідуть уже по ду-
шу... 

Він погасив ліхтаря, взяв у руки брезента з віялки і 
рушив за дочкою. 

У хаті застав вісім мішків, з верхом натоптаних оде-
жею, полотном, крамом, ременем... Коло полу зіяли 
дві порожні скрині: Наталчина й Христі. 

А Христя усе бідкалася, що багато добра ще лишає-
ться... Вона за всяку ціну хоче покласти на воза Натал-
чині подушки, щоб не досталися стерву якомусь по-
душки з пуху гусиного! 

Рудик зупинив Христю рухом руки. 
— Ради бога,— сказав він,— без плачу... Роби, що 

наказую. 
Обвів очима ще раз порожні скрині, мішки по-

серед хати... Очі стуманіли Рудикові. Невістка, Хри-
стя й Наталка чекали наказу — всі три не рушали з 
місця. 

Рудик підійшов до невістки. 
— Є в мене, дочко, один: дідок на степу... Наталка 

пам'ятає його, Кашуби колись пасікою в його саду 
стояли. Рушайте з Наталкою до нього. З кіньми додому 
не повертайтеся. Коні в нас, хвалити бога, добрі: ви 
ще до світу проскочите Косшенків хутір... Все, здається. 
Я запрягаю коні. 

Петро Рудик підвів голову на піч. На каганець зви-
сала білолоба голова онука; хлопець, наляканий хатнім 
гармидером, ліг рано спати. Петро послухав хвилину: 
міцно спить онук. 

— Ти ж, Христе, накажи завтра хлопцю, щоб не 
був мені дурний... 

...У глупу ніч, хмарну й вітряну, коли на степу ще 
біліють латки снігу, Петро Рудик вирядив за ворота 
дочку й невістку. Міш.ки на возі укрив брезентом з 
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віялки, туго перев'язав їх навхрест, зверху наклав 
пахучого лугового сіна ще й батога Наталці дав... А 
сам,— скільки їздив, пам'ятає,— ніколи не брав батога 
на свої коні! 

Коні, легко доторкаючись копитами землі, помчали 
Рудикового воза степовою дорогою. 

Христя стояла поруч Петра і все смикала його за 
рукав, щоб ішов у хату... Пора вже спати... 

Петро провів жінку до ґанку й звелів їй укладатися 
спати. Вона знемоглася за ніч, хай спить собі... А 
йому, Петрові, треба посидіти трохи на ґанку, бо так 
чогось розболілась йому голова, що біль той аж у 
скивиці коле. 

— Гаси каганець і лягай собі... 
Рудик не спам'ятався, як заснув. Закрив повіки 

очей, схилився на ґанку на стовпця і спав, здавалося, 
міцно-міцно. У вуха Петрові підсвистував вітер, тоді 
відкотив коміра: зробив собі затишок. 

...Здалеку десь, у глибині яру, ясно чув, гриміла ве-
сільна музика... Це йде його, Петра Рудика, весільний 
поїзд. Сивогриві коні мчать Наталку на Козленків 
хутір... 

— І чого він, дурний, б'є пужалном коні,— питається 
у возниці Рудик,— коли коні летять, як змії?.. 

Степом курява, степом гук і крик. 
Христя ввижається — стоїть з іконами на воротях; 

на ній сяє жовтогарячий корсет, плисом чорним обля-
мований. Вона з докором дивиться у вічі Петрові — не 
радіє з весілля... А бубон гуде вже близько воріт, на 
всі голоси виводять пісні весільні дружки й свахи — 
дорогу молодому до тещі приспівують. 

І раптом, ніби струна на скрипці урвалася, замовкли 
коло воріт музики. 

— Усі чекають на материне й батькове благословен-
ня,— чує Рудик невідомий голос. 

Він шукає у натовпі Мелашку... Дивується: Мелашка 
не товпиться коло воріт, а стоїть — у благенькій коф-
т і — далеко на моріжку, на зеленій, мов рута, траві... 
Рудик посміхається до вдови... 
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— На змовини не хотіла стати, а весілля справляє,— 
стиха каже він Христі. 

Степом курява, степом гук і крик: 
— Несуть! Несуть! — 3 усіх ніг біжать вподовж ву-

лиці діти: попереду білолобий онук найпрудкіше... 
— До нас, діду! 
І далеко майорить Рудикові під ясним сонцем корог-

ва з покрасою. Він пильно вдивляється на дорогу — чує, 
лопотить під вітром корогва. 

А з боку корогви, аж дивує Рудик, виступає Скреко-
тень... Не розуміє Рудик, хто його, ворога, запросив на 
весілля? 

Примруживши очі, він пильно вдивляється на доро-
гу: вітер і курява... Музики, з цимбалів забринівши, 
знову заграли весільної. 

А Скрекотень, розмахуючи мотузкою в руці, стоїть 
під ворітьми — недалеко Рудика — і підтанцьовує... 

Покраса червона лопотить над головою Мелашки, 
Рудик сміється. 

— Прийшли на весілля незаможники... 
Тоді простягає руку і голосно, щоб усі чули й знали, 

кричить: 
— Пожалуйте, господа невозможні! Прошу... 
Струснувшись усім тілом, Рудик. кидається зо сну. 

Підводиться, виходить на подвір'я й довго стоїть непо-
рушно, ніби з каменю тесаний... 

Вітряк більше не гергає — не меле; з гори — видно 
Рудикові — сходить униз наймит; запорошений мукою, 
він чітко вимальовується серед голого дерева в саду. 
Чути важку ходу його. 

Петро Рудик прислухається: на селі все ще валують 
собаки, і вітер заносить у вуха Рудикові глухе й дале-
ке: гав, гав, гав-уй... 
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Г А Р М О Н І Я 

Вони пили кров із серця 
селянинового і мозок з його 
голови. 

К. Маркс 

— Я, мамо, раз вам сказав, а не сто повторятиму: 
чорти хай ходять у молотники, а я не піду! 

— Не черкай, сину, а послухай моєї ради... 
Але Гандзючиха не встигла закінчити своєї поради 

синові: він так грюкнув хатніми дверима, так скригнув 
на порозі зубами, що від того грюкоту та скреготу, зда-
лося їй, аж миски підскочили й задзвонили на прилав-
ку... А горня з-під каші на волосину не впало на долів-
ку. 

— Святий дух при хаті.. .— здвигнувши плечима, 
промовила стурбована мати.— Що з ним діється? 

Розвівши чорні, ніби покроплені землею і потріскані 
від сонця руки, Гандзючиха застигла над посудом; 
тримала в руці віхоть із соломи, а правою підхопила 
горня, що от-от мало скотитися додолу. Вона запеклася 
з поведінки синової так, що й за роботу забула. 

— Діти, діти,— шепотіли її вуста.— Хіба я, сину, 
зла тобі бажаю? — намагалася вголос говорити Ган-
дзючиха. Спам'яталася: до кого вона говорить? До стін 
німих чи до посуду? Ні, краще замовкнути, краще 
серцем переболіти їй, як розчинати колотнечу з дітьми! 

Вона знає: розридається з жалю та горя на всю хату, 
а тоді так щемітиме під грудьми, що звестися з полу 
важко... 

І, схлипуючи, не вгамовувалася, говорила далі: 
— Еге, коли зачеркав уже в хат і ,— не жди, мамо, 

добра! 
У мислях докоряла синові його ж таки словами: 
«Добре. Не хочеться тобі йти в молотники, посміху 

людського, кажеш, боїшся, а хіба тебе посміх хлібом 
годує, що ти його злякався?.. Та ще під такий час...» 

1931 



Стуманілими очима обвела по хаті: сама вона в хаті 
як палець той. 

«Правда твоя: краще в старці йти, аніж ціпом хліб 
заробляти... Хіба я не знаю, діти, який важкий той 
хліб? Знаю. Руки мліли мені на чужій роботі... Аж 
кров з-за нігтів виступала, так важко робила я! А ти 
ще докоряєш: «Краще в старці йти, аніж ціпом хліб 
заробляти!» 

Важко сіла на лаву; журливо схилила долу високе, 
покарбоване зморшками чоло: глибоко-глибоко замис-
лилася над словами свого найстаршого сина Василя. 

Троє дітей викохала вона на своїх злиднях... І ніколи 
не нарікала, нікого не попрікала. Тільки жаль якийсь 
на серці жевріє: з пучок своїх вигодувала дітей, а 
тепер так виходить, що то вона трьох наймитів люд-
ських викохала і на те тільки вигодувала, щоб якийсь 
чорт висмоктував з них усе — і здоров'я, і розум, і ра-
дощі... Отак, як у тій старій пісні співають: «Не тур-
буйся ж ти, наша матінко, нами: як підростуть криль-
ця, то розлетимося й самі...» 

Не зазнали її діти ані радощів, ані розкошів тих. 
Де там: хліб змалечку недоїдати навчилися, а не 
встигло на ноги сп'ястися — запечи його в найми!.. 
Розлетяться твої діти, мати... 

Туга й журба, мов та сажка на пшениці, лягли на 
материне серце й до дна, здавалося, скаламутили спо-
кій. І верзлося, з думки не сходило: «Чехи з японця-
ми,— казав їй Василь,— розкопали над Байкалом золо-
ті гори... Отуди б йому поїхати». 

«І як він не розуміє,— дивувалася,— що не під таку 
лиху годину золота шукають?..» 

А тут новий клопіт: недавно приїхала до неї дочка 
Галька: пишна така, що й на мову не здається: сама 
в тілі гарному, біленька, наче панянка яка, і все перед 
дзеркалом косу розчісує та все кучері над лобом зби-
ває, щоб такими начосами звисали їй. А до чого воно, 
начоси ті, не знає Гандзючиха! Дівка день у день лає 
якихось більшовиків: вони, каже, примусили панів 
її тікати десь аж за гряницю... 
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«Кровопивці — більшовики ці,— говорить Галька.— 
Не дають по-людському жити...» А Василь змагається 
з нею, і гризуться, дурні, день у день обоє, як ті сліпі 
цуценята! Дорікає Василь Гальці довгою спідницею, 
в'їдає на неї за поведінку панську. 

«Годі,— каже,— булок поїла, а тепер од чорного хлі-
ба ясна болять?» 

Отак день у день сперечаються, і ніхто з них не 
знає, що вона, Гандзючиха, троє ряден уже на хліб 
заміняла! 

А це тільки вчора нового діждали: дві копи жита 
збили хлопці. 

Є в неї тепер новий хліб! Зародило цього літа жито 
так, що давно вже не пам'ятає вона такого урожаю! 
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Прикро трохи Гандзючисі, що не буде в неї ніякого 
приварку на зиму: не сіяла вона ані проса, ані гречки — 
ніде було й клаптя забризкати... А в людей такі проса, 
аж хвилі ходять: квітчасті та золотисті. 

Заклопотана, вона забула за поведінку синову, рукою 
махнула на думи свої невеселі і все човпла коло однієї 
думки: хліб. 

Може-таки, хлопці її — Василь з Гришкою — замоло-
тять восени хоч пуд який проса на кашу? Однаково 
хліб: чи просо, чи гречка, аби було чим борщ заїсти. 
А чого б хлопцям і не замолотити? 

Обидва замашні, спритні; свого, бач, жита аж півто-
ри копи за день збили! 

Але в пам'яті знову спливли Гандзючисі докірливі 
Василеві слова: «Краще, мамо, в старці йти, аніж 
ціпом хліб заробляти...» 

Запитала вголос, чітко слова проказуючи: 
— А що ж ми, сину, їсти будемо?.. 
Вона підвелася з лави, хвилину стовбичила над 

посудом,— все ще шепотіли їй вуста, ніби вговоряла 
сина,— а далі втерла рукавом скупу сльозину й, мовч-
ки врядигоди схлипуючи, шарувала віхтем чорне 
горня. 

* * * 

— У молотники радять... 
Василь Гандзюк — перший парубок у Піях — сього-

дні сам здивувався з того, що йому раптом обридла й 
надокучила парубоцька гульня. Справді, чого йому 
йти туди, на ту вулицю? Хтось, може, женихається, 
маткобожиться коло дівчини, а йому, Гандзюкові, тре-
ба рихтувати ціпа! 

Вийшов він з хати, позмагавшись з матір'ю, з таким 
смутком, що ніякою гульнею не розвіяти його. 

«Рихтуй ціпа...» 
Замислений, Гандзюк нерухомо сидів під яблунею, 

недалеко своєї клуні, і з тупим болем прислухався до 
глухого бринькання балалайки. 

Десь далеко, на кутку, вирувала сільська вулиця. 
У вуха Гандзюкові глухо бубонів бубон — враження 
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було таке, ніби виїздили з весільним поїздом придани; 
бубнові підспівувала, мов та весела приданка напід-
питку, балалайка: вона тілілікала тонким голосом і, 
здавалося, не в силі була заглушити голосні удари 
бубна: 

Бум-бум-бум... 
Тілілі, тілілі-лі. . . 
Бамбум-бум!.. 

«Гришка триндикає...» — подумав Гандзюк. 
Справді, на Василевій балалайці — усі знали — грав 

сьогодні найменший брат його — жуплякуватий, завж-
ди хоровитий, але веселий на вдачу хлопець. Гришка — 
так звали його — грав сьогодні з особливим успіхом: 
йому пощастило підслухати в солдатів, що стояли були 
у Піях, декілька нових пісень, вивчити пісні ті, ще й 
на голос по-солдатському взяти, щоб потім з великою 
насолодою, як новину, притриндикувати їх на вулиці. 

Гришці подобалися слова цих пісень: зрозумілі й 
до прикладу припасовані, вони аж танцювали на бала-
лайці. 

Правда, деякі парубки гоноровито спльовують на 
землю з таким виглядом, ніби нічого нового Гришка 
й не співає сьогодні, ніби вони ще кращі пісні чули й 
знають,— отож нема чого по-дурному вихваляти за-
позичену з чужого голосу пісню! 

Не здивувати піївських парубків піснею. Ніколи! 
— Вона під гармонію краще виходить,— говорить 

хтось недалеко Гришки.— Ну скажіть, як тоді грати 
на балалайці, коли людині гармонії хочеться?.. 

— На гармонії, кажеш, краще? 
Усміхаючись, Гришка повертає голову і довго шукає 

очима того парубка, якому так раптом заманулося 
гармонії, він вирішив — з усього видно — відрубати 
парубкові так, щоб раз і назавжди відбити в нього 
охоту встрявати не в своє діло: 

— Гармонія! Ну й сказав, хлопці, наче в церкві не 
вдержався! Може, тобі ще трирядки забажалося, такої, 
може, як у Півненкового Данила?.. Чому б не Маруся, 
якби шанувалася!.. 
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— В'їдливий... 
Сміються хлопці з дотепної відповіді; добрим словом 

згадують Півненкову гармонію, і ніхто, здається, не 
прислухається вже до слів парубка, коли той намага-
ється огризатися до Гришки: нікому нема до того діла. 

Вулиця, захлинувшись парубоцькою піснею, знову 
гуляє під голосні удари бубна. 

Гришка уриває грати. 
«Хай краще співають хлопці,— ображено думає 

він,— як маю триндикати на балалайці...» 
Мовчки струснув білявим, обрідним чубом, тихо 

поклав собі на коліна балалайку і, слухаючи пісні, 
мимоволі згадав за Півненкову трирядку: гармонія на 
всі голосники — разом з піснею — заливається в його 
дитячій уяві... Вона плаче й сміється тут-таки, під 
вербами; захлинається від пісень — сумних і веселих, 
а він, Гришка, аж очі примружує від такого великого 
щастя, голови не повертає, щоб не схлюпнути вимрія-
ної насолоди: йому здається, що він от-от черкнеться 
підборіддям об ріжок гармонії... 

— Тю, і малих чорт на вулицю носить! Посунься! — 
безцеремонно гукає до Гришки якийсь кремезний, вуз-
луватий парубок з чужого кутка. 

Гришка швидко, не змагаючись, одсовується, дає 
парубкові місце поруч себе. Парубок придивляється 
до Грищиного обличчя, а пізнавши його, трохи ласкаві-
ше говорить: 

— А-а, це ж Василів братуха! Гуляй, малий... Нікого 
не бійся, гуляй! 

— Я не боюся,— тихо одказує Гришка. 
Йому приємно, що цей міцний, дужий парубок, зга-

давши Грищиного брата, не дав йому стусана, а, навпа-
ки, запросив гуляти... 

Добра в нього рука — Василь! 
«Він,— снує свої мислі про брата Гришка,— обіцяв 

за всяку ціну купити в Півненка його трирядку... 
Сорок карбованців хоче за неї Півненків Данило!..» 

Отоді вже ревтиме й густиме піївська вулиця од 
захід сонця до світанку! 
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» Парубок з бубном вибиває чотири голосних удари, 
Гришка підхоплює ті удари тонким «ті-лі-лі» на бала-
лайці, і глухим кутком знову котяться урочисті звуки 
бубна, ніби нарочито закликають не спати такої зоря-
ної ночі: 

Бум-бум-бум... 
Тілілі, тілі-лі... 
Бамбум-бум! 

— Чого це ваша Галька вулиці цурається? — запи-
тує в Гришки той-таки вузлуватий парубок, що сидить 
поруч. 

^ «Чого йому треба від мене?-—дивується Гришка.— 
Пристав, як та шевська смола!» 
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І він, залишаючи пальці на струнах, сміливо, як на 
Гришку, відказує: 

— А ти сходи та й поспитай! Чого, мовляв, не збо-
л и л и вийти?.. А то ще мене замість Гальки пригор-
неш під вербами! — навмисне грубіянить, навмисне від-
повідає так Гришка, щоб додержати піївських зви-
чаїв. 

Не чути було парубкового слова; дівчата пирснули 
сміхом, хлопці тюкнули, зустрічаючи своїх товаришів 
з іншого кутка, а власник бубна зробив такі три го-
лосні удари, що на кутку жахнулися зо сну собаки й 
завалували з кінця в кінець глухої піївської ву-
лиці. 

По-стародавньому гуляла ще піївська вулиця!.. 

* * * 

— Сказися ти з бубном своїм!—вилаявся Василь 
Гандзюк. 

Сидів нерухомо під яблунею і пихкав, глибоко затя-
гаючись, цигаркою. У пальцях стримів йому ще вели-
кий недокурок, але він раптом погасив його. Бачить 
Василь: вийшли з хати на ґанок мати; обличчя за гіл-
лям яблуні не видно парубкові, а тільки біліє в сизій 
темряві рукав материної сорочки; постояли мати, по-
слухали парубоцького тюкання, перехрестилися й тихо 
пішли назад у хату. 

На порозі оглянулися: ще трохи постояли і на зорі 
подивилися — шукали, видно, молодика... Пішли... 

Василеві соромно чомусь стало за хлопців — уперше 
це з ним так, бо сам любив вихріти й командувати на 
вулиці. Добре, що не помітили його мати під яблунею, 
а то знову почали б, мабуть, картати словами та доко-
рами — і за вулицю, і за непослух, і за поведінку дурну 
його в хаті... Справді, чого йому було скригати зубами, 
дверима хрьопати?.. 

Так, мати день у день рають у молотники йти, день 
у день журять йому голову безхліб'ям, наче він, Ва-
силь, сам не бачить, які в них статки... Ех, не знають 
його мати! Зовсім не знають. 
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Та ще й те сказати: радять йому сховатися від мобі-
лізації. 

«Тікай, сину, на степ, хай вона трохи перешумує, 
революція ця, а тоді знов повернешся до села... Еге, 
ще й хліба на зиму приробиш...» 

«Говорять таке, наче маленькі»,— подумав тоді Ганд-
зюк. 

Своєю охотою він і сам не збирався до війська йти, 
хоч багато вже дехто записався з піївчан, але йому 
ніяк не годиться за Денікіна битися. Все заможніші 
пишуться у добровільну ту армію, ну й бідних, зрозу-
міло, підмовляють та заохочують писатися. 

А вчора приходив до нього Кирило Смолярчук, наз-
догад буряків казав: 

— Ти в нас, Василю, перший, можна сказать, пару-
бок у Піях... Один тільки гандж у тебе: комуністів 
боїшся. 

— Чого ж це я боюся їх? — запитав його. 
Смолярчук хитро так засміявся, обвів прижмурени-

ми очима Гандзюкове подвір'я з хатою старою у виш-
няку і тільки на пригребиці, коло погреба заваленого, 
зупинив свої очі й промовив: 

— Так ніззя розсуждать... Заразу треба огнем випек-
ти, тоді порядок у нас буде! Зрозумів? До ноги треба 
вибить. 

Промовчав Василь. Смолярчук покрутився на по-
двір'ї, почастував Василя папіросою, ще хотів щось, 
видно, сказати, але поспитав тільки, чи не вийшла б 
його, Василева, мати днів на два проса жати? Добре, 
Василь перекаже... 

Аж у воротях ще раз оглянувся Кирило Смолярчук. 
— Не треба вірувати трусові,— сказав.— Чого тих 

злиднів боятися? 
Він бачив недавно полонених коло волості — не лю-

ди, а мотлох якийсь! Ну, а в Денікіна, хай подивиться 
Василь, орли просто: люди — як перемиті... І знову ж 
таки — зодяг який дають у кавалерії, га? Його Карпо 
без балачок записався. 

І пішов собі повагом, попихкуючи папіросою. 
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Усміхнувся Гандзюк, уперше подумав так: «Іч, зара-
за яка! І хліб чужими руками хоче впорати, і комуну 
чужою кров'ю до ноги вибити, щоб хліб йому з тієї 
крові кращий зародив!..» 

Кинув, пам'ятає, папіросу з тієї злоби, аж засичала 
у воді, бо саме після дощу розмова ця була. 

...На селі, десь далеко, пролунав глухий постріл. І 
знову з тривогою відчинила сінешні двері Василева 
мати, знову довго стояла на ґанку і все слухала, як 
валували на кутку собаки. 

Вона стояла тепер у чорній кофті: висока темна тінь 
на білій стіні хати. 

— І чого вони шастають раз у раз? — сам себе поспи-
тав. Нічого, здається, не бояться так мати, як їхнього 
парубкування! Смішно Василеві: коли б можна, то за 
руку водили б їх туди й назад! 

І похмурнів, згадавши: «Удвох, діти, ви півтори копи 
за день упораєте... Еге ж, півтори копи: молоді, замаш-
ні хлопці...» 

Василеві з болем всотуються материні слова: «Чула, 
хлопці, що на степу півпуда з копи платять... І пшени-
цею, бо степові люди не сіють жита...» 

«Умгу»,— відповів був Василь за столом. І більше, 
пам'ятає, аж до вечора не розмовляли з приводу мо-
лотьби. Добре та гаразд знає він, до чого стосувалися 
ті люди степові: бояться мати мобілізації. 

У рудих хмаринах виткнувся на небі кривавий серп 
молодика. 

«Таки подивилися на нього мати — н е заспали...» 
Важко зітхнув і почав крутити нову цигарку. 
Не піде він у молотники: хай собі як хотять угово-

ряють його мати, а він зарікся йти! 

* * * 

Ліг у саду на прив'ялий покіс трави. 
Добре. Вони з Гришкою погодилися йти молотити... 

Хай уже дражнитимуть собак попід дворами, як на 
те пішло! Хай... 

Гандзюк оскальнувся посмішкою: «Боже мій, яка б 
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то радість була матері! Але хіба вони, мати, уявляють 
собі молотників на степу? Тільки торбів через плечі 
не хватає тим молотникам!» 

...Так, вони підуть поза селом, підуть рано, до схід 
сонця. 

Один — ставний, кремезний, з широкими плечима 
і великими, схожими на червоні буряки, руками; со-
рочка на ньому товста, з гарно вишитою манишкою, 
на голові сірий картуз, а в руках замашний ціп. Таким 
уявляє себе і таким справді є Василь; а поруч нього — 
худий, схожий на тхора, жуплякуватий Гришка; оби-
два вони в пилюзі, зморені й здорожені, а стоять—-
в уяві Василевій — коло воріт якогось дукаря-степови-
ка: роботи питають. 

Василь навіть картуза зняв, щоб ласкавіше поздоров-
катися та не таким уже гайдамакою в очі степовикові 
впасти; от він усміхнувся — сором'язливо, покірно, як 
доброї матері дитина!.. 

Ще й Гришку смикнув за рукав, щоб він трохи під-
бадьорився. 

— Держися героєм!—сказав, зберігаючи усмішку. 
Гришка, знає Василь, завередує, окриситься. Мале — 

дурне, не розуміє того, що може ж десь і господиня 
з-за хліва на хлопців дивитися, отож треба їй хоч 
усмішкою ласкавою догодити, а по-друге, не таким 
уже й захарчованим видатися! 

А груди свої розхристані, на один тільки ґудзик, 
хлопці виставили так, ніби вони збираються продати 
їх: «Отакі ми, дядьку!.. Дивися з усіх боків...» 

— Звідки? — бовкає знічев'я дядько. 
— Піївські,— статечно одказує йому Василь. 
— Так... Це коло Дніпра там десь? 
— Коло Дніпра... Водяні, можна сказать, люди,— 

пробує жартувати Василь, захоплений із своєї вигадки; 
але його стримує, як то завжди буває у таких випадках, 
сувора, трохи навіть глузлива дядькова усмішка. 

— Водяні?.. 
Гришка, здається Василеві, навіть ціпилно до ноги 

приставив — солдатом стоїть перед степовиком; бала-
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кучий, він от-от вихопиться й собі із словом доречним, 
але стримується чомусь, вичікує, хоч по очах видно, 
що хоче встряти в розмову, а тільки не насмілюється. 

А Василь, як старший брат, умовляється за роботу 
статечно, слова материного пильнує: 

— За копу — півпуда пшениці... Еге ж, молотники 
з нас молоді, замашні... До зернини виб'ємо! 

— Так, так...— одказує знехотя дядько. 
Він примушує своїми «так, так» чекати на відповідь 

хвилин зо три; але хлопцям — не первина, вони вже 
не одного такого відвідали, отож чекають терпляче, 
переступаючи з піску на шпориш, чекають, не спуска-
ючи очей, щоб не образився, бува, хазяїн з такої непо-
ваги до нього. 

— Так... 
І невідомий Василеві степовик, не відповідаючи, при-

дивляється чомусь до Грищиного обличчя — худого, 
схожого на тхорине. 

— І який з нього молотник?..— висловлює Василь 
дядьків сумнів. 

Степовик скінчив нібито свої оглядини, бо Василь 
уже ловить знайомі йому слова: 

— З миски, мабуть, добрі молотники? Ну, а так, як 
до діла, то з вашим молотінням будемо без насіння?! 

Василь, звичайно, кидається від такої образи, хоч 
добре знає, що ніяким обуренням і лайкою діла тут 
не звариш; перед ним широкий, у три пілки, сказати б, 
чоловік; воло тому чоловікові звисає, як у добре відго-
дованого кабана, спокійний він і певний за свій спокій... 
Не годиться вишкваркою плигати й сичати перед таким 
чоловіком. 

— Ви ж не бачили, дядьку, нашої роботи,— похмуро 
говорить Василь. 

Йому аж у грудях клекотить сказати, що забилися 
вони сюди, на степ, не милостині просити, не клинки 
під вікнами «на погоріле», як дехто робить, збирати, 
а прийшли з братом молотити. Хай не лякає степовика 
Гришка своїм захарчованим обличчям — він жилавий, 
міцний хлопець! 
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І стогів його, хай не дивиться з такою підозрою, вони 
теж не заберуть: їм небагато треба — пуд-два з тих 
стогів заробити! 

Обводить Василь очима широкий степ: стерня на 
степу — як вічка безмежного невода... Нема кінця, 
краю нема тим вічкам з вузликами срібно-золо-
тими! 

«Які багаті землі в людей!..» — хочеться сказати 
йому. 

...Не скінчив, виходить, степовик своїх оглядин: 
Гришку залишив, як жука при дорозі, не вартого уваги, 
а зате пильно дивиться на Василя. Дивиться йому в очі, 
сповнені жалю від образи; сковзається усмішка на об-
личчі дукареві: він з великим задоволенням зупинив 
свій зір на Василевих руках, схожих на червоні буряки, 
дивиться на його товсті засмаглі губи, на босі, порепані 
від сонця, ноги... 

«Тільки в зуби ще не подивився,—міркує Гандз-
зюк.— Наче коня на ярмарку купує!» 

А після таких пильних оглядин степовик пропонує 
хлопцям як ласку... сім фунтів з копи. Ну, а коли 
добре робитимуть, можна буде й десять фунтів дати, 
йому не шкода за добру роботу! 

Тільки не пшеницею, а житом: не зародила, мовляв, 
пшениця! 

Степовик, що за нього так гарячково марить Василь, 
несподівано стає балакучіший. Адже перед ним — два 
убогих молотники з далеких Піїв; обидва здорожені, 
голодні, вони підуть робити за яку завгодно ціну, за 
шматок хліба дякуватимуть... І хто їм, дурний, сказав, 
що півпуда з копи платять? Він, степовик, знає: піїв-
ські люди не їдять пшеничного, більше на житньому 
перебиваються,— правду він каже? 

Він добре знає, як живуть ті водяні, мовляв, люди! 
Ну, а харчі в нього добрі, одпасуться трохи хлопці; 
але ближче до діла: усім воно тепер не мед п'ється... 
Революції, бач, роблять. 

Так от: йому треба, хай знають хлопці, збити на кулі 
сорок кіп пшениці, він помолотив би й машиною — діло 
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невелике,— але йому до зарізу треба кулів: клуні й 
нові хати синам укривати. 

— Сім фунтів з копи?..— не стримуючись, голосно, 
з обуренням запитує Гандзюк.— А краще хай погорять 
тобі стоги твої, як за сім фунтів копу молотити! 

Василь підводиться з покосу, думає: «Ну, вилитий 
тобі Кирило Смолярчук! Наче одна мати породила їх...» 

...Ні, не піде він у молотники. Краще вже золото 
японцям копати, як з ціпами дражнити собак попід 
дворами! 

Хай собі як хотять уговоряють його мати, а він за-
рікся йти... 

Не хоче він, Гандзюк, раз у раз слухати, як будуть 
у кожному селі хитати головами, коли зустрічатимуть 
двох молотників: 

— Бідні хлопці, як важко їм ті пуди заробляти... 

* * * 

Аж очі розгорілися Василеві. Доки лежав горілиць 
на покосі, заплющивши їх, доти не бачив, здається, 
неба... Ходив з Гришкою курними степовими дорогами. 

І ніч підкрадалася до нього так тихо, що не спам'я-
тався: стояла над Піями, як німа. Замислений, мрійно 
дивився у безкраю, чорну далечінь, хитав головою. 
Він, як і мати, любить зоряне небо. 

Чумацьким Шляхом, як рікою, у безвість ринуть 
зорі... Золотим пилом курить безконечний шлях! А 
тиша навкруги така ж німа, як і ніч над Піями. 

Тільки смутними голосами — надокучили вже ці 
пісні Василеві — виводять дівчата щовечора однієї: 

Ой до того проса та проса 
Доріженька проста та проста... 

«Маляренкова тягне...— подумав.— Сама мала, мов 
та рукавиця, а така голосиста!» 

Мимоволі слухав пісні. Бубон давно вже затих, чи 
рушили хлопці на інший куток — невідомо, бо в унісон 
пісні вряди-годи бриніла тільки балалайка; вона брині-
ла на одній струні — бринь-бринь, ніби боялася пору-
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шити лад у ясних дівочих голосах, а тільки разом 
з ними намагалася вивести й пустити у чорну ніч 
слова ті смутні, що дрібними сльозами з любові схо-
дять... 

«От якби під гармонію заспівали ї ї , — спливно Ганд-
зюкові,— птиця б, і та слухала!» 

Ніхто, мабуть, з піївчан не любить так грати на гар-
монії, як Василь Гандзюк! Йому іноді здається, що він 
з останнього стягся б, щоб купити собі трирядку в Да-
нила. 

«То нічого, що вона стара,— заспокоював себе,— 
голосники в неї справні... Кращі, може, як у новій!» 

На одну мить ревнули горласто баси,— розступилися 
збрижені міхи на гармонії,— і ніжно, серце краючи, 
заспівали під'южисті голосники. На одну тільки мить, 
бо сам зрозумів, яка то безглузда для нього і яка марна 
мрія — Півненкова гармонія! 

Тоді в'їдливо насміявся, сам себе картав. Друга 
тобі, Василю, золота гора з чехами та японцями! До-
ма на два місяці хліба стане, а йому — гармонію по-
давай! Ти ба, Смолярчук який з катеринками зна-
йшовся!.. 

У нього глибоко-глибоко, підсвідомо якось, закралась 
була заздрість до Смолярчука — ні до кого іншого, а 
тільки до Смолярчука: він сто гармоній купив би, 
якби тільки схотів! На все село десяток таких, як він. 
Йому з одного млина пливе стільки добра, що хватило 
б увесь Гандзюченків куток прохарчувати! 

І ця заздрість до Смолярчукового добра зростала. 
Скрививсь і висміював сам себе далі. Гармонія!.. У 
Смолярчука — просяні жнива: п'ятнадцять кіп нако-
сив уже, а ще кіп на двадцять жати стоїть — чого ж 
йому не грати?.. Гратиме! А ти будеш йому коло ціпа 
пригравати! Мине два місяці — хліба й пилини нема,— 
тоді скинеш шапку, брешеш, скинеш! І покірно, ковта-
ючи слину, скажеш: 

— Піду до вас, дядьку, за л е д а б р и н ю — дурно 
робить. 

Тіло Гандзюкові затрепетало, зубами скригнув. 
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— Бреше, не діжде він, щоб я йому молотив! То тіль-
ки батько покійний, пам'ятаю, од зорі до зорі ціпом, 
було, гатять у багачів. 

«Найкращі кулі з-під Гандзюкового ціпа»,— казали. 
— Не діждуть вони! — уперто, ніби нахваляючись 

на когось, повторив Гандзюк. 
Перед ним замайоріли, як недавно ще стерня на 

степу з вічками із безмежного невода, Смолярчукові 
копи; з високими острішкуватими шапками, вони гор-
довито бовваніли довгою стайкою на просищі, під го-
рою. 

Ясно бачив: п'ятнадцять кіп. Він, Гандзюк, ще й по-
щитав сьогодні, коли йшов повз його поле. 

«Своїх нема,— подумав тоді,— то хоч на чужі поза-
видуй! » 

І сміявся, пам'ятає, з пастухів, які гамселили ціпка-
ми сухий бур'ян і серйозно, задерикувато приказували 
якоїсь кумедної пісеньки: 

Наплюю я багачу: 
Свою копу молочу! 

...«Гоней четверо, а може, п'ятеро до кіп тих»,— 
настирливо снувалася думка. І не спам'ятався, звідки 
і коли підкралися до нього такі дивні, як на його вдачу, 
мислі: «На селі — розгардіяш... Денікінці мобілізують 
підводи, мобілізують людей, у копах нахваляються за-
брати хліб, щоб повернути панові збитки за воловню... 
І нікому не буде діла до Смолярчукової копи! П е р е -
с т о я л а , скажуть, копа...» 

Серце стріпнулося Гандзюкові. Треба тільки чіпко 
взяти й до толку привести її! А він, Василь, спокійно 
рушить тоді на заробітки: у матері буде приварок аж 
на цілу зиму. 

Згадавши про матір, Гандзюк похмурнів: покора й 
смуток в очах у матері. 

Усміхнувся: «Вони, мати, жахнулись би такої дум-
ки!..» 

...Ну да, Смолярчукову копу проса вони переносять 
удвох з Гришкою цієї ночі. Ряднами, по три-чотири 
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снопи; до снідання упорають, а там — шукай вітра 
в полі! 

Гандзюкові обважніла голова; тіло вдруге взялося 
трепетом, чи то від землі потягло холодом, чи так 
дрож пішов по тілу. Стояв під яблунею, як сліпий... 

Тільки ясно бачив, здавалося, Смолярчукове поле під 
горою й довгу стайку кіп. 

«...Навпростець, левадами, це зовсім близько. Хіба 
гріх у такого вкрасти? — знову підкралася думка.— 
Йому ж з горла пре...» 

Сам себе намагався переконати: «Та хто говорить, 
що — гріх? А то хіба не гріх, коли вони на одному 
борщі сидять, га? — з обуренням запитав.— А просо 
в нього як олово; зернисте та волотисте — з копи п'ят-
надцять пудів буде...» 

Уже не мав більше ніяких сумнівів; один тільки 
Гришка, коли згадав його, викликав тривогу: боязкий 
він якийсь, немічний, а найгірше — любить багато го-
ворити. 

А втім, Василь добре знає свого брата, знає краще за 
Гришку, якими чарами спокусити його! Він так і скаже 
йому: 

— Дурний, не бійся: гармонію ж купимо... Хіба в та-
кого гріх украсти? 

І Гришка, він певний, піде за ним — заради гармо-
нії — не тільки на Смолярчукове просище, а коли тре-
б а — у вікно полізе, на вила настромиться! 

Гандзюк крадькома, ніби справжній злодій, легко 
рушив до клуні: йому треба зодягти чорну, крамну 
сорочку. 

* * * 

Гришка підвівся рушати додому. Він тільки дослухає 
новини про «вовків» якогось Шкури, а тоді — додому, 
на сіно. 

Йому, правда, по дорозі було б з Маляренковою дів-
кою, а тільки невідомо ще, як воно складеться: коло 
неї припадає отой балакучий, вузлуватий парубок, що 
про Гальку їхню перепитував! 

Гришка підожде; спить він у клуні разом з Василем, 
і нема йому чого боятися допізна гуляти. Воно трохи 
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незручно, що він, менший, гуляє, а старшого нема на 
вулиці, але яке кому діло? Слава богу, він уже не 
маленький: п'ятнадцять год ще на Григорія сповни-
лося! 

Вулиця тихо, ніби казки страшної слухаючи, бубо-
нить під вербами, мугикає знічев'я, а вряди-годи позі-
хає... 

— Спати час! Рушаймо, дівчата! — вихоплюється раз 
у раз нетерплячий голос якоїсь дівчини. Але сама 
вона не підводиться, а, навпаки, затуляючись хусткою, 
довго захлинається сміхом і довго розповідає парубко-
ві про щось таємне-таємне... 

Маляренкова, маленька, з терновими очима, в'юнка 
й зарічна, все підбиває дівчат заспівати на прощання. 

«Хитра,— думав собі Гришка,— голосом чарує...» 
А все-таки він підожде: може ж, той балакучий па-

рубок одстряне, а Гришці з нею — по дорозі... Разом, 
виходить, додому йтимуть! Нічого іншого, тільки разом 
додому йтимуть! 

Гришка зітхає, підсмикує штаненята й терпляче че-
кає. Так і не дослухав він, що саме виробляли «вовки» 
на селі; повернеться до нього обличчям Маляренкова — 
так він одразу застиг і прив'яв. 

«Мара якась найшла на мене, чи що? — д у м а є Гриш-
ка.— Гляне дівчина, а мені мову одбирає: за весь вечір 
двоє слів бовкнув!..» 

Хай уже він дорогою говіркіший стане, а тут... 
Гришка зітхає, підсмикує штаненята й терпляче че-
кає. 

— ...Тікай! Тікай, у бога-спасителя!..— пролунав ди-
кий, оскаженілий голос. 

Вулиця кинулася врозтіч... Крик, галас. 
— Стій! Стій! 
І дзвінко, десь близько-близько, ніби над самим 

вухом, пролунали постріли з гвинтівок. По вулиці 
важкою ходою загупали солдати. 

Вони виринули у своїх великих сірих шапках так 
несподівано з-за рогу вулиці, що ніхто з парубків і 
дівчат не встиг спам'ятатися, куди тікати; з дивними 
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відзнаками на рукавах френчів — розкритою вовчою 
пащекою з великими іклами й висолопленим язиком —-
вони шматували й рвали на клапті всякого, хто тільки 
попадав під руку. 

Довгими козацькими нагаями били по жижках, а так 
стриноживши, падали всією вагою свого тіла на звале-
ного й хрипіли п'яними, оскаженілими голосами: 

— Дівчат давай... Дівчат!.. 
— Ожиріли в тилу, сволочі-і?! 
Десь тріщали тини, шелестіли по той бік вулиці ко-

ноплі, й голосно, терзаючи тишу над сонними Піями, 
кричав на всю горлянку Смолярчуків Карпо: 

— Вот ето їм, заразам, ясир! Валяй її під клуню — 
я її знаю! 

Гришка тремтів з переляку, мов той сполоханий 
заєць зо сну; під вербою, бачив, важко, на всю руку, 
били по обличчю якогось парубка: рукав з ікластою 
вовчою пащекою то підносився вгору, то падав з 
хаканням униз — раз, другий, третій... 

— За що ж це мене? — утираючи кров, допитувався 
парубок. 

— За більшовизм!.. 
...Маляренкова, пам'ятає Гришка, не встигла випорс-

нути з кола; вона стояла поруч вузлуватого парубка 
така бліда, як з крейди вимурувана. Тільки з тернових 
очей котилися їй сльози — дрібні-дрібні, як маленькі 
краплини роси... 

Важко хакаючи, ніби йоку бракувало повітря, біг 
просто на неї гінкий, з вищиреними білими зубами, 
невідомий солдат. 

Гришка вперше за своє життя побачив таку людину: 
в одному усі йому горіла чарівним якимсь блиском 
золота сережка. 

У Гришки тремтіли з переляку ноги — не було снаги 
бігти. Він на одну тільки мить звів очі на вузлуватого 
парубка і, здивований, прикипів на місці. 

Парубок присів раптом до землі, пригнувся, а далі 
випростався й висмикнув з-за паска одріза: пасмо 
світла від пострілу засліпило Гришці очі. 
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Він уже більше не бачив нічого й нікого. Нелюдським 
голосом, як під ножами, кричала й благала когось, 
батьком рідним називаючи, Маляренкова дівка. 

— Не бійся, дура: у нього тільки трипер!.. 
Гришка тихо, як цуценя, заскавчав під ударом нагай-

ки, притулив до грудей свою балалайку й наосліп, на 
всю силу своїх прудких ніг, побіг попід тинами до-
дому. 

За ним не було ніякої погоні. 
Прославлені «вовки» генерала Шкуро шукали зовсім 

іншого м'яса! 
У пелени летіли криваві дівочі сльози... 
— Кусається?! — г у к а в десь у коноплях Карпо Смо-

лярчук.— А ти-її в зуби, коліном на груди... Так! Од-
разу тобі й посмирнішала!.. 

Дикий, озвірілий виродок, козацький офіцерик росій-
ської армії — Андрій Григорович Шкуро — справді-та-
ки білував робітникам і селянам шкури і посипав їх 
сіллю, щоб вони на все життя запам'ятали і поколінням 
наступним переказували, що Росія — єдина, велика і 
неподільна!.. 

...Захеканий, з розширеними од переляку очима, 
Гришка зупинився бігти тільки коло свого подвір'я. А 
помітивши коло воріт чорну високу постать з револь-
вером у руці, він упав грудьми на балалайку і, схли-
пуючи, по-дитячому заплакав. 

Його шарпнув і підвів за руку Василь. 
— А ще парубок миршавий! — сказав.— Балалайку 

тільки спортив! Чого ти летів, як скажений? Хто тебе 
займав? Сорочка на йому займеться!.. Хто, кажи? 

— Ніх-то-о... Ходім з дороги, я все, все тобі розкажу. 
І вони обидва, все ще прислухаючись до глухого 

крику на кутку, зайшли на подвір'я. 
— Ну, говори швидше! — підстьобував словами Ва-

силь.— Розприндився!.. Ну, я слухаю. Мені нема часу 
на дурні теревені!.. 

«Куди він поспішає? — здивувався Гришка.— Виря-
дився Василь у чорну крамну сорочку, з револьвером,— 
куди це він?..» 
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Але Гришка не насмілився поспитати: боявся Васи-
левого гніву. 

— Солдати дівчат ловили,— сказав він.— 3 усіх бо-
ків як оточили, зарази, а тоді одразу: «Стій, самостій-
ники!..» Хлопців на смерть поприбивали; а наші гади, 
піївські ж, що в пластуни ото пописалися, дак наче ті 
скажені собаки: тюкають, одмінюють собі голос, б'ють 
хлопців, куди вцілить, а дівчат... 

Під ґанком задзяволіло щеня, Гришка струснувся 
тілом і затих. 

— Ну, далі... Швидше! — підганяв його Василь. 
— «У ясир їх!..» — гукав Смолярчуків Карпо,— а до 

чого воно — не знаю, бо мене так ударив один «вовк» 
нагайкою... 

— Дурних і в церкві б'ють! — озлоблено промовив 
Василь.— Що було далі? Які «вовки»? 

— Да денікійці ж! Тільки скажені якісь і п'яні-п'яні, 
як дим... Дівчат валяють посеред вулиці, заголюють, 
а коли пручається,— б'ють немилосердно! Маляренкову 
дівку як звалили на колодки,— кричала, як під ножа-
ми! Добре, що Галька наша не пішла сьогодні на вули-
цю,— скінчив Гришка. 

Він боявся, що Василь буде гримати на нього, скри-
гати й лаяти, а найбільше — сам побіжить битися на 
вулицю. 

— Боже тебе сохрани йти туди,— не втримався 
Гришка,— уб'ють. 

Василь мовчки вислухав Грищине оповідання. Аж Неї 
виду, помітно було, одмінився; міцно заціпив у руці 
револьвера й крутив ним у всі боки — здавалося, шукав 
місця, куди б йому зручніше вистрілити. 

— Так... Смолярчукові ясирити захотілося?..— запи-
тав чомусь Василь.— Мало вони так з людей посеред 
білого дня кров п'ють? Мало, виходить: ти ще йому 
вночі під тином лягай! Зарази! Перестріляв би до 
одного, як стерво. 

Мовчки зайшли обидва до клуні: кутком, стріля-
ючи вгору, з неймовірною швидкістю промчали вер-
хівці. 
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Голоси на кутку стихли, заніміли. Десь під ґанком 
дзяволіло перелякане щеня, але й воно раптом урвало 
свій голос: замовкло. 

Над Піями стояла німа зоряна ніч. 
Василь запам'ятав чомусь Смолярчукове слово 

«ясир». До ладу ніколи не сказав би, що воно визначає, 
слово це давнє; а сам не раз чув його од матері, як 
людей колись у ясир татари брали. 

Дівчат і молодиць ясирили, щоб у гареми панам 
продавати. 

«Нічого не варті ми,— подумав,— коли знову на ре-
мінному налигачі збираються водити...» 

— Кинь ти отуди к чорту свою балалайку! — гукнув 
несподівано Гандзюк до брата.— Бери рядно, згорни 
його чіпко... 

— Куди ж ми? — злякано поспитав Гришка.— Глупа 
ж ніч, таке скрізь робиться, а ти... Куди це ти наду-
мався? 

Василь, несподівано для Гришки, засміявся: 
— Куди, питаєш? Просо до Смолярчуків яс.ирити! 

По снопи, зрозумів тепер? 
Гандзюкові сподобалося, видно, слово давнє: «ясир»! 
«Нічого дивного не було б ,— мислив Гришк.а,— коли 

б Василь побіг зараз битися на вулицю, коли б він 
перейняв десь у глухих суточках і застрелив хоч одно-
го з «вовків» тих — нічого дивного. А л е йти глупої 
ночі красти просо — Це божевілля якесь, сказ!» 

Зроду не чув він таких розмов од Василя. Знає 
тільки, що він багачів недолюблює... Сперечатися? 
Боявся, Василь не з тих, щоб ним хтось командував і 
поради йому давав! Яка страшна, прор;лята ніч випала 
Гришці! 

Дивно: Василь не кричить, не лає, а ніжно, по-това-
риському, як рівний з рівним, говорить: 

— Не бійся, дурний! Хіба в такого гада гріх украсти? 
Треба, а не гріх: йому ж з горла пре!.. Ну, а йдеш ти 
зі мною. Копа проса — п'ятнадцять пудів... 

Він нахилився близько Грищиного вуха' 
— Чудак ти, їй-богу, гармонію ж купимо!.. Ну, ру-
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шаймо: пізній час! — суворо, наказом, забриніли остан-
ні слова. 

У Гришки тихою радістю заблищали очі; навіть 
сльоза скотилася й капнула з ока на руку... 

— Гармонія...— вимовив він і спробував усміхнути-
ся, але йому заболіла розрубана нагайкою рана на 
спині,— тоді болісно скривився, струснув чубом і кинув 
на сіно балалайку. 

Мовчки взяв під руку сіре рядно і, не причиняючи 
воріт у клуні, рушив підбігом за Василем. 

* * » 

У Гришки підкошувались ноги: втома така велика, 
що впав би, здається, отут-таки, на Смолярчуковому 
просищі, під крайньою півкопою, й заснув навіки. Хай 
приходить тоді з вилами Кирило Смолярчук, хай на-
стромлює на вила його, Гришку, як сніп,— йому тепер 
однаково! 

Руки не підводяться до рядна із снопами, не в силі ' 
вже він стягти й зав'язати рядно — от-от упаде на сно-
пи й заклякне. 

— Наклав уже? — чує він над головою.— Чи чого 
ти вовтузишся? Теж мені злодій! 

Василь зав'язує рядно з такою силою, що риплять 
снопи. 

— Дивися ж краще під ноги, волотків не губи,— 
наказує він.— Та не ходи, як та манія, однією стеж-
кою!.. Онучі з пальців не з'їхали?.. 

— Ні,— стомлено одказує Гришка. Йому заздрісно 
дивитися на Василя, радіє він за нього... То нічого, що 
Василь раз у раз скригає на нього зубами, раз у раз 
підганяє та гримає, то — дурниці! 

Так, виходить, треба. Адже Василь старший, та що 
там старший — діло не в цьому! 

Гришка так любить свого брата, так гордіє ним, що 
готовий, здається йому, отут-таки, на Смолярчуковому 
просищі, вмерти за нього. Хто, скажіть, так мудро вига-
дав би, як Василь? Собі зробив і Гришці наказав: пооб-
мотувати ганчірками пальці на ногах, щоб по сліду, 
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коли метнуться шукати, не прислідили. Отакий Ва-
силь! 

Радіє Гришка; сон і втома з ніг його валяють, а він 
біжить хортом із снопами за плечима і страшно боїться 
впасти, щоб не заснути. 

— Бистріше, не плутай ногами! — чує він знову Ва-
силів голос над головою. 

Страшно, моторошно Гришці на степу глупої ночі. 
Коли вперше прийшли вони на поле,— тихо, крадько-
ма, оглядаючись на всі боки,— тоді так ясно було, що 
боялися йти під гору: далеко-далеко майорить тінь 
людська зоряної ночі. А це — посеред ночі — небо вкри-
лося рудими хмарами; стояли над полями отарою, ніби 
їх зганяв хто незримою рукою. А щербатий місяць 
вихрить у тих хмарах кривавим серпом. 

Ніколи б сам, міркує Гришка, ні за які гроші, хай 
сто рублів дають йому, не пішов би він у такий час на 
степ! Та що сходити — дурниця! Усякий сходить. Мож-
на було б якось уже збігати — не мудра шутка, а ти 
спробуй копу проса за ніч переносити, як оце вони 
вдвох з Василем,— отоді герой будеш! А сходити — ну, 
сходити всякий сходить! А тут: ідеш стернею із снопа-
ми в рядні, волотки по жижках — торк, торк, наче тебе 
хто за ноги хватає! Страшно оглянутись назад, хоч 
Гришка добре знає, що слідом за ним широким кроком 
ступає один тільки Василь... Він навмисне йде остан-
нім, щоб не боявся Гришка. 

А який дивний степ уночі! Десь далеко, ніби на мо-
гилках, коло тих чорних куп, бреше на місяць лисиця: 
тяв-тяв, тяв-у-у!.. 

До її тонкого голосу прислухаються на селі собаки й 
сумно, моторошно виють. А понад шляхом, у золотій 
смузі світла, що падає на стерню од місяця, бавляться 
ховрашки; а буває, просто з-під ніг випорсне ще й стре-
пенеться більший ховрах, схожий на мале зайченя... 
Отак і помчав би за ним полем, так і гнав би його без 
кінця-краю: «Тікай, ховраше!..» 

А вночі страшно. Серце стріпується од такого хов-
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рашка, руки й ноги німіють — боїшся з переляку впус-
тити рядно. 

— Умерла Смолярчукова копа,— говорить Василь.— 
Тільки лисина зосталася, де стояла... 

Гришка тривожно, докірливо дивиться на брата: 
чого він так голосно, з таким притиском і задоволенням 
говорить? Лунко ж уночі, а він: «Тільки лисина зоста-
лася!..» 

Пристрамить його треба в клуні; сам, бач, любить 
кричати й командувати, а робить такі дурниці! Злодій 
повинен бути потайним... 

Хлопці перелазять через лісу до свого подвір'я; обе-
режно, щоб не тріщала й не скрипіла благенька ліса, 
вони не ставляють ряден на перелазі, а перекидають їх 
один одному на руки. 

Важко Гришці тримати Василеве рядно, руки трем-
тять йому, останній раз несуть вони просо: Василь — 
чотири снопи, а він — три. 

У клуні, кинувши на засторонок снопи, Гришка ви-
правляється всім своїм маленьким тілом і, позіхаючи, 
потягається. 

— Спать будемо, як після маківки! — говорить він 
з ноткою переможця до брата. 

— Спать? — з іронією запитує Василь.— Хто це тобі, 
дурний, сказав, що будемо спати? Добрий мені злодій: 
накрав півклуні проса, а сам — спать?! 

Він сміливо, на обидві половини, розчиняє ворота 
в клуні. І тоді видно, який пізній час: над Гандзючиши-
ною хатою згасає коротка літня ніч. Кривавий, щер-
батий серп місяця побілів уже, сховався за хмарами. 

І давно не видно вже Чумацької дороги, засіяної зо-
лотою лускою... 

«Хіба молотить будемо?» — стомлено, злякано за-
питує сам себе Гришка. Він ніколи не бачив такої енер-
гії й такої упертості у Василя. 

— Ну, чого ж ти сів, як божа Вівдя? Шукай ціпи... 
А не хочеш робити,— тоді лягай каменюкою! — загроз-
ливо, з обуренням гукає Василь. 
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Раптом він міняє свій голос на ніжні, такі дорогі й 
зрозумілі Гришці слова: 

— Чудак ти, їй-богу! Гармонію ж справимо, кашу 
їстимемо, а ти — спать! Промітай швиденько тік... 

І Гришка знову готовий виконувати все, що тільки 
загадає йому Василь; він знову марить гармонією, як 
марив був на вулиці. Почуття страху й небезпеки він 
утратив ще на Смолярчуковому просищі, коли вперше 
смикнув з чужої півкопи шапку. Спати? Та нехай його 
в колиску кладуть, хай пісні йому співають і наміткою 
очі застеляють, як паненяті якому, то він не засне 
тепер! 

— На чорта його промітать, тік той?..— говорить він, 
як рівний з рівним. 

Василь з великим задоволенням стежить за Грищи-
ними руками; він, як мавпа, плазує на засторонок, 
скидає звідти на тік два важких, великих снопи 
волотистого проса, по-парубоцькому плигає із засто-
ронка, розпускає перевесла і, взявши в руки меншо-
го ціпа, задерикувато чекає на перший удар старшо-
го брата. 

— Ну, господи благослови! — сміючись, говорить Ва-
силь і на всю силу б'є ціпом по розпущених снопах. 

Гришка за ним: гуп, гуп, гуп! 
І в два ціпи загукала клуня. Розпускали все нові й 

нові снопи, клали їх на тік і, поплювавши в долоні, 
били з усієї сили... А ж клуня ревла, так завзято моло-
тили вони! 

...Хотів би Гришка, верзлося йому на світанку, хоч 
раз, один тільки раз ударити ціпом замість снопа отого 
скаженого, з вовчою пащекою на рукаві, солдата! Один 
тільки раз! 

Йому ще й досі краяв серце нелюдський крик Маля-
ренкової дівки, а ще цікаво було знати: чи вцілив 
тоді вузлуватий парубок хоч одного денікінця, чи ні? 

— Жвавіше!..— це так Василь. Тоді Гришка перевер-
тає ціпилном снопи і, важко зітхнувши, мовчки б'є 
ціпом. 

Рипнули сінешні двері. Василь, помітив Гришка, од-
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разу смикнувся якось і повернув голову до воріт: зас-
тиг у чеканні. 

Із сіней вийшла з матір'ю Галька. 
— Василю, Василю,— загукала Гандзючиха,— чого 

це ви так рано за ціпи взялися? Дня мало вам, чи що?.. 
— Ой ненавиджу, коли ото лізуть куди не треба! — 

кинув Василь, а далі вискочив з клуні, підбіг аж до 
ґанку, до матері-таки ж, казав: 

— Підемо ж, мамо, молотить на степ, то треба своє 
впорать: добиваємо півкопи жита, щоб миші не точи-
ли... 

Отака була радість Гандзючисі: звечора, бач, зубами 
скреготав, а на ранок сам зрозумів, що йому треба 
робити! Ні, добрі в неї діти... 

— Та я нічого, сину, молотіть собі з богом! Тільки 
не треба було серед ночі гупати: почує хто, то ще пого-
вір пустять — крадене молотять! 

Василь мовчав. Пишна, заспана, стояла поруч матері 
Галька: вона вийшла без спідниці, в одній куценькій 
сорочині з великим викотом на грудях; дивилася трохи 
припухлими синіми очима на брата і вся тремтіла босо-
ніж на зарошеній траві. 

Парубок одвернувся. 
«Яка безсоромна стала Галька,— подумав він,— 

стоїть і коліно об коліно стукає!» 
— Та йдіть уже в хату ,— гукнув Василь до матері,— 

чого вона буде труситься, наче холодець! 
І кивнув головою на Гальку. 
— Не орі, как мужік какойсь! — заверещала Галька 

й побігла в хату. 
— Судариня-бариня... Гм, мужик, а ти ж тоді якого 

коліна? 
— Господи, не сваріться, діти! Дурна коза, що ти 

хотів з неї? — поблажливо до Гальки сказала Гандзю-
чиха й тихо пішла знадвору. 

А на току, як і раніше, заграли у два ціпи Василь з 
Гришкою. 
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— Раз, два, три, чотири... чотирнадцять! 
Кирило Смолярчук протер очі: вони вранці завжди 

закисали йому й бралися сльозою, наче запорошені. 
Не може бути! Вчора сам був коло проса — усе було 

на своєму місці — ще й пастухів, пам'ятає, нагнав, 
щоб не толочили, а це... раз, два, три, чотири... чотир-
надцять: дві крайні півкопи наче крізь землю прова-
лилися! Чи не чортова кров з людьми, га?.. 

А ж під серцем защеміло Смолярчукові; стояв на гор-
бі, недалеко вітряка, і втретє рахував свої копи по той 
бік села. Ясно: однієї копи, крайньої від села, нема! 

Закипів гнівом і матерньо залаяв; він був готовий 
розтерзати всякого, хто хоч би квітку посмів з'його 
проса взяти, а то — копу! 

Хотів би гукнути на свого Карпа, але згадав, що той 
спить у клуні з якимсь дончаком — обидва гуляли цілу 
ніч і добудитися Карпа — марно гаяти час,— тоді підка-
чав холоші, виломив з ліси замашного ціпка і, спльову-
ючи лайку, підбігом рушив на поле. 

Захеканий, біг полем навпростець, зарошеною стеж-
кою. 

— Це добре,— казав,— хоч роса лягла, може, слід 
буде. 

Ну, хіба вже взяв його просо такий, що й сліду не 
залишив — щастя його! Не насиплють тоді йому Смо-
лярчуки проса в черево, як комуністам продрозверстки! 
Ніколи ще не милували вони, Смолярчуки, злодіїв. 
Н і к о л и ! 

Він, Кирило, сам, своїми руками, крутив цуркою і 
ламав руки; сам, пам'ятає, з яснами вибивав зуби 
якомусь циганові, що нібито украв був коня в його 
свата... 

Ще й досі стоїть йому перед очима тонка, на ящірку 
схожа, із своїми золотими сережками в ушах циганка, 
жінка циганова. Вона цілувала тоді Кирилові чоботи, 
руки, гадюкою плазувала під ногами, а він бив цигана 
тими чобітьми під груди, на мотлох, і все допитувався: 
«На якому ярмарку й кому продав?» 
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Миршавий циган трапився йому: коло зборні витяг-
ся. Мороки тільки багато було з ним: триста карбован-
ців обійшовся Смолярчукові циган! 

Попили тоді за нього, Кирила Смолярчука, і урядник, 
і старшина, і писарі... Правда, і циган дурно ляснув, бо 
пізніше виявилося, що то свої ж таки, піївські, коня 
того вкрали! Та хіба ж він бог, щоб знати злодісву 
думку?.. І йому не жаль було цигана, а грошей тих: 
десятину землі прикупив би... 

— П'ятсот, тисячу заплачу, а кишки своїми руками 
вимотаю! — гукав до невідомого злодія, підбігаючи до 
просища. 

На стерні шукав очима колії: куди саме, до якого 
села повезли його просо? Довго додивлявся до ступи 
людської, бачив удавлену землю п'ятами... одна — 
більша, а друга — менша... Тільки п'яти, а .пальців не 
видно. Що воно за знак? Старий, видно, злодій ходив 
коло його проса, коли тільки п'яти залишив на знак! 

Прихилився до півкопи, шапки кошлатої дістав го-
ловою і все думав: «Возом до кіп не під'їздило; носило, 
прокляте, снопи аж на дорогу, а там, мабуть, клало на 
воза?» 

Повернув уже йти на дорогу, як помітив поламане 
стебло потолоченого від гори проса,— тоді побрів і 
собі на ту стежку. Пильно шукав людської ступи. 
Адже стежка ця,— знав добре,— не до шляху йде, де 
повинні були б воза класти, а в ярок, а там уже — 
шукай злодія!.. 

— Возом ніхто не крав,— казав уголос. Він знає 
всіх околишніх злодіїв, що копи крадуть, бо сам замо-
лоду ніколи не минав панських кіп, але ж то було 
в пана, а це...— Дурне згадую! — промовив. 

З-за гори вийшов літній день. Тоді Смолярчук глянув 
з гори на долину, на Гандзюченків куток: під кручами, 
мов ті ластовині гнізда, тулилися два десятки хат. 

— Оце ж саме та голеча, що світяться плечі! 
І радів, що так легко натрапив на стежку. 
— Дурний злодій: брів просом, мов та кручена 

овечка! 
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Вийшов на биту, втоптану стежку. Вона поплазувала 
під горою, між високих бур'янів, сірим вужем — тут не 
так уже легко було знайти ступу людську: зовсім загу-
бився слід, хоч ясно вів Смолярчука на Гандзюченків 
куток. 

Зарошений, з ногами, вкритими грубим шаром землі, 
яка чорною смолою застигла Смолярчукові між паль-
ців, стояв на битій стежці й пильно-пильно додивлявся 
до людської ступи. 

З тернового куща, недалеко стежки, злетіла якась 
заспана пташка; вона ніби зраділа з такої ранньої 
зустрічі з Кирилом, бо не встигла розправити закляклі 
за ніч крила, як дзвінко, голосисто защебетала йому 
над головою: п-і-ї, п-і-ї, п-і-ї!.. 

— Киш, проклята! — з обуренням гукнув на неї Смо-
лярчук, ще й грудку землі кинув.— Диви, сказилася 
як рано співати, га?.. 

Справді, вона заважала Кирилові ловити у вуха 
знайоме гупання двох ціпів. Підвів голову, а в обличчя 
йому війнув вітер, ніби погасив на синьому небі остан-
ню зорю... 

І разом з вітром голосніше загупали ціпи, тоді Кири-
ло мовчки рушив на знайомі звуки. 

О, тут він попасеться! Хай злодій батькові рідному 
і дітям своїм закаже ніколи не красти копи... З кров'ю 
вихаркне він Смолярчукове просо! 

Шкодував дуже, що не збудив свого Карпа; а коли 
згадав собі, які захарчовані на Гандзюченковому кутку 
люди, не боявся, що сам не впорає того злодія: з його, 
Кирилових, рук трудно випорснути живим. Буде зло-
дієві те, що було циганові за коні. І власть же, міркував 
собі, така, що за ним, Смолярчуком, руку потягне... 
А не потягне так, як хочеться йому, то калитка потягне 
ТУ РУКУ-

Кирило певний: насиплють злодієві проса в черево, 
як продрозверстки. Коло зборні, щоб навіки закаялися 
красти, насиплють. 

І прудко біг наосліп, на удари ціпів; не додивлявся 
вже до ступи людської на стежці, не шукав, якою 
п'ятою — більшою чи меншою — позначено було сліди. 
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Ось він зупинився вже коло Гандзючишиного пере-
лазу; обережно, по-злодійському, переступив його, щоб 
не тріснула благенька ліса; стояв у саду, під яблунею, 
і такий був обурений і схвильований з крадіжки, аж 
на виду почорнів, як брила землі... Міцно тримав у 
руці ціпка, а боявся тільки одного: не витримає він 
свого гніву, закричить і залає на весь цей вошивий і 
нужденний куток. 

У клуні молотили: глухо, притомлено гупали два 
ціпи. Ворота з клуні навстіж, як у доброго хазяїна; 
курява стоїть стовпом, і сонце не в силі, здається, 
розрізати своїм промінням стовпи тієї куряви. Удари 
за ударами — чітко, вправно: гуп-гуп-гуп. 

Ні, Смолярчук підійде до клуні крадькома, тихо, мов 
той кіт, щоб не сполохати таких ранніх молотників. 
А ясна річ, він хоче застукати злодіїв на гарячому. 
Під клунею побачив великі китиці з проса. 

«Свого так щедро не молотять,— промайнула дум-
ка,— та й звідки б у таких старців просо з'явилося? 
Де б він його насіяв? Хіба на тім'ї разом з моклиця-
ми?..» 

Тремтів Смолярчукові ціпок у руці, не в силі був 
уже стриматися, бо добре бачив, що молотять його 
просо: і квітки такі, і перевесла з осоки... Тоді гукнув 
на всю горлянку на порозі клуні, як недавно ще стар-
шиною на сході: 

— Чого ж ви, розсучі сини, стали? Стомилися за 
ніч? 

Гришка скинув на тік із засторонка два нові снопи 
і, розкривши рота з дрібненькими зубами, хотів сказа-
ти Василеві, що варто їм після снідання добити копи, 
бо він стомився дуже... І тоді почув Смолярчуків голос. 

Він бачить: Кирило на всю руку замахнувся важким 
ціпком, мить одна — і ціпок той з страшною силою упа-
де Гришці на голову, надвоє розколе й розпанахає, як 
спілого кавуна ножем. 

Гришка в'юном крутнувся з-під снопів, набік одско-
чив; а голос Смолярчуків ужалив його так, що він з 
переляку пустив сечу. 
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«Мертві ми... Пропали...» — блискавкою засвітилися 
йому й погасли слова. 

Гришка стояв скам'янілий; просо приском, здавалося, 
пекло йому ноги, а напівтемна клуня, помережана зо-
лотими стрілками на току, нагадувала пастку, з' якої 
годі було вискочити. Він хотів уже впасти на коліна... 
Отак закрити долонями очі, щоб не бачити, як буде 
катувати його Смолярчук, і лежати до кінця-краю, до-
ки не затихнуть удари, а він, Гришка, не схлипне 
востаннє кров'ю, і тоді буде кінець. 

Над ним голоситимуть мати з Галькою, коли на 
мертвому обмиватимуть кров. 

І нерухомо стояв, не падав на тік; перелякані очі 
звів на Василя: боявся, що той, стоячи коло воріт, 
метнеться тікати, а Гришці тоді — смерть... 

Побілів, бачив Гришка, Василь, вирівнявся і міцно-
міцно тримає в руці ціпа; Смолярчук вихрить перед 
ним ціпком, а далі повертає того ціпка окоренком, 
розмахнувся на всю руку — х о т і в ударити Василя по 
очах, бо так, видно, було, виціляв. 

Василь підставив йому ціпилно під удар: схрестили-
ся удари. 

Тоді скрутнув Василь чубатою головою, скригнув 
за своєю звичкою зубами і мовчки, без єдиного слова, 
взяв Смолярчука за груди — стріпнув так його, що 
Кирилові лопнув очкур на опасистому тілі... І, важко 
сопучи, брязнув ним об сухий тік. А ж просо намоло-
чене розбризкалося у засторонки й запорощало. 

— Я тобі, зараза, не циган,— хрипів Василь.— Я 
тобі покажу, як вихрити ціпком. Украв? Добре, бери 
мене в тюрму, описуй, а не ти самосуд прийшов сюди 
робити... 

І він ще раз копнув його під ребра ногою, сплюнув 
на порозі клуні й, хитнувши головою до Гришки, 
вийшов на подвір'я. 

Смолярчук підхопився на ноги слідом за хлопцями; 
він навмисне роздер собі на грудях сорочку й, виско-
чивши з клуні, кричав на всю вулицю: 

— Рятуйте, люди добрі... Злодії убивають... 
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Кров цебеніла йому з носа, а він розмазував її по 
виду, на грудях і все кричав, підіймаючи руки вгору: 

— Рятуйте! Рятуй-те-е, злодії убивають... 
З усіх кінців улиці збігалися старі й малі на крик 

і ґвалт. А Смолярчук пильнував одного: не спустити б 
йому з очей Василя Гандзюка. А коли помітив, що 
той хоче перескочити через лісу на глухі левади, тоді 
й сам побіг слідом за ним і всю дорогу не затихав 
кричати. 

Яке щастя Кирилові Смолярчукові: він побачив за 
дві-три хати золотого погона на присадкуватому, огряд-
ному офіцерові і заголосив з таким жалем, ніби він 
батька рідного побачив... 

— Ой ловіть же їх, розсучих синів, ловіть,— прика-
зував Смолярчук. 

Офіцер витяг револьвера, осмикнув собі широку 
зелену сорочку і так біг з револьвером у руці на 
крик. 

— ...Не тікай, сину!—тремтячим голосом гукнула 
з ґанку Гандзючиха. 

Вона нічого не розуміла: і чого так несамовито кри-
чить Смолярчук, і хто вбиває його, коли він біжить, 
усі ж бачать, за її хлопцями і горлає на всю Гандзючен-
кову вулицю? 

— Господи, що там між ними трапилося? — допиту-
валася в Гальки. 

Вона добре бачила, як попереду офіцера, з гвинтівка-
ми напоготові, бігли два молоді кадети — обидва в чор-
них, як ті матроси недавно, піджаках. І всі вони, було 
видно з ґанку, бігли до її Василя. 

Аж тоді помітила кров на Смолярчуковому обличчі 
і, все ще нічого не розуміючи, материним серцем 
почула горе над подвір'ям. 

Чорний револьвер заблищав їй проти сонця, засліпив 
очі, і вдруге гукнула з переляку вже: 

— Не тікай, сину! 
Василь зробив був уже два кроки, щоб шугнути 

в гущавину зелених левад, але раптом застиг: стояв 
як укопаний. 
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— Зупинись на місці, інакше стріляю,— гукнув до 
Василя суворим голосом офіцер.— Звідки, хто ти? 

— Та він тутешній... Оце ж і двір його,— вихопився 
хтось з кутчан Гандзюкових. 

— Який « т у т е ш н і й » ? . . 
— Здєшній, значить... Василь Гандзюк, а то — брат 

його. 
Василь не встиг повернути голову, щоб довідатися, 

хто ж ото так піддобрюється йому: він не спускав 
очей з дула револьвера. 

— Розступіться ж, дорогу... 
Але перед здивованим офіцером несподівано впав 

на коліна Кирило Смолярчук; все ще розмазуючи 
кров на обличчі, хоч вона давно вже перестала плю-
щати йому з носа, Кирило заголосив так, ніби він 
ховав оце одразу весь рід свій: 

— Ой помилуйте, помилуйте, пожалійте. Комуністи, 
ваше превосходительство. Копу проса вкрали... Уночі. 
І вбить мене хотіли: подивіться на мої груди, на горло... 
Ще й досі, мабуть, пальці знать, як він терзав мені 
горлянку... Ой умру я... 

Він показував перед людьми своє велике воло, припа-
дав головою до землі і, заюшений кров'ю, справді 
виглядав не таким уже жилавим і міцним Кирилом 
Смолярчуком, яким завжди звикли його бачити піїв-
чани. 

Підполковник Земцев зупинився; уважно оглянувши 
обох Гандзюків, він сховав револьвера до кобури і 
байдуже, бридливо якось подивився на Смолярчука. 

А Кирило, не підводячись з колін, усе благає офіцера, 
щоб він хоч раз глянув на його великі, укриті рудим 
волоссям і справді-таки здряпнуті під ложечкою груди. 

— Та не скигли ти, ради бога,— сказав незадоволено 
Земцев.— Встань розкажи толком. 

І він ще раз зміряв очима Гандзюків. Два кадети, 
чекаючи наказу, стояли по обидва боки парубків. 

«Комуністи...» — з іронією подумав Земцев. 
— Ой умру я...— не заспокоювався Смолярчук.— 

Убитий я, зарізали мене. 
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Він підвівся на ноги і тупо дивився спідлоба на Ган-
дзюків: на колінах йому позеленилися штани. 

Підполковник Земцев якось байдуже, через десяте-
п'яте слухав старого Кирила: обридли йому, правду 
кажучи, ці нудні голосіння. Обридли й селяни із 
своїми скаргами і жалями... 

Він, підполковник Земцев, що три роки водив у бій 
батальйони на німецькому фронті, три роки боронив, 
як йому здавалося, рідний край, тільки тепер, після 
контузії під Орлом, зрозумів, яка безглузда була цар-
ська війна, а ще безглуздішою здається йому нова — 
громадянська... 

До суворого і мужнього солдата, яким завжди був 
підполковник Земцев, прийшли непрохані гості: втома, 
зневіра, а найстрашніше — одчай, що межував з розпа-
чем. 

Не вірив уже переможним реляціям генералів, не 
вірив красномовним статтям у газетах, бо все це, як 
пересвідчився Земцев, підбите оманою... Росія? Велика, 
єдина й неподільна Росія. Кому потрібна вона така, 
як була? Навіть підполковник Земцев проти такої 
Росії... Більшовиків, правда, не привозять уже з Ні-
меччини,— ні до чого тепер ця вигадка, її навіть 
ОСВАГ 1 не полюбляє згадувати, воліючи краще роз-
палювати по-старому ненависть до інородців. 

Аж дивно Земцеву: зустрів серед полонених коман-
дира другої сотні Перновського гренадерського полку, 
із свого ж таки батальйону, хотів був розпитати в 
нього, чому саме пішов він з більшовиками? І не роз-
питав: розстріляла контррозвідка. 

Ну, а яке діло до визволення Росії оцьому тупому, 
з дефективними рисами дядькові, який з таким жалем 
і сумом оплакує копу проса,— яке йому діло до визво-
лення?.. 

Просо. Дядькові — копа проса, іншим — маєтки, фаб-
рики, шахти й банки, а йому, підполковникові Земце-

1 Скорочена назва денікінської агітаційно-пропагандистської 
організації . 
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ву, честь офіцерського мундира. Дорого ж заплатив 
він за неї... 

«Так недалеко й більшовизм визнати,— з іронією по-
думав Земцев.— Добре, що контррозвідка не навчилась 
читати мислі...» 

Із сучкуватою патерицею в руках, яку носив ще з 
німецького фронту, чорнявий, з великими розумними 
очима, глибоко захованими під густими бровами, під-
полковник Земцев ще раз обвів байдужим поглядом 
всіх присутніх: він чекав на чергові жалі з приводу 
реквізицій і просто грабунків, що їх робила була по 
селах армія «визволителів великої Росії». 

А тут безглузда історія, звичайнісінька якась кра-
діжка. А йому треба мобілізувати підводи, Май-Маєв-
ський залишив Харків... 

— Ну, я слухаю...—стомлено сказав до Смолярчука. 
Хай, мовляв, виговориться старий... 

І знову зливою полилися гарячі, з тремтінням у голо-
сі, слова: 

— Копу проса, ваше превосходительство, украли... 
Син мій — у пластунах.— Кирило аж вирівнявся, ска-
завши це.— А сам я год старшиною був: вєрою і прав-
дою служив государю імператору... 

«Я теж служив,— хотів одказати Кирилові Земцев.— 
Іч, губа не дура: превосходительство із мене робить». 

І підполковник Земцев усміхнувся. За його усміш-
кою, більше з позеленілих Кирилових штанів, коли 
той колінчився посеред дороги, засміялися Гандзюкові 
кучани: вони здивовані були, що пан підполковник 
не б'є Василя, не кричить на них і не вихрить револь-
вером, як то звикли вони бачити у поведінці майже 
всіх офіцерів. 

Земцев, на велике Смолярчукове здивування, не зро-
зумів навіть такого козиря, як його Карпо з пласту-
нами. 

«Довбня якась, а не офіцер...» — подумав був Кирило, 
а все ж не губив надії, що йому пощастить розгнівати 
Земцева проти Гандзюків. 

— ...У такий час,— казав схлипуючи,— воєннопо-
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лєвой, ваше превосходительство, красти ночної доби 
копи... 

Земцев не дав скінчити речення: надокучило йому 
слухати — раз, а по-друге, на нього чекали мобілізовані 
підводи. 

Суворо, допитливо оглянув обох Гандзюків. 
«Комуністи...» — промайнула йому Кирилова харак-

теристика. 
— Суд буде, старик,— голосно казав Смолярчуко-

ві .— Так, суд. Я відправлю їх в розпорядження комен-
данта волості... 

— Стріляйте їх тут, ваше превосходительство. Нащо 
їм, розсучим синам, суд той? — загукав Смолярчук. 

Земцев розвів руками: 
— Глупості, старик, говориш! А ще — старшина! 

Абсурд! За пуд проса, по-твоєму, чоловіка треба вби-
вать? 

— Не чоловєки ж то, злодії,— не вгамовувався Ки-
рило Смолярчук.— Вони ж за таких порядків усіх 
хазяїнів у старці пустять. На місці йому суд — на мо-
гилках!.. 

Земцев більше не слухав. Він по-діловому підкликав 
до себе одного з кадетів і, ще раз обвівши байдужим 
поглядом усіх присутніх, коротко й зрозуміло наказав: 

— Цього гривастого,— кивнув він на Василя,— кра-
ще зв'яжіть, безпечніше... Ну, а хлопчак хай біжить 
за компанію! Заберіть їх разом з мобілізованими під-
водами, в розпорядження штабс-капітана Мічугіна. 

— Слухаю! — Кадет цокнув закаблуками, повернув-
ся обличчям до Гандзюків і дзвінко скомандував: — 
Рушай!.. 

...Рушили вздовж кутка, посеред дороги: Василь — 
попереду, а Гришка — позаду. 

Гандзючиха мовчки простягла Гальці паляницю: ма-
леньку, сіру, ще й попелом притрушену. 

— Дожени, дочко, та передай хлопцям... 
Гірко-гірко заплакала. Вона пекла сьогодні паляниці, 

щоб по-людському вирядити дітей на степ у молот-
ники. 
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Гандзючиха не прислухалася до Смолярчукових на-
хвалок, не йшла до клуні, куди він повів уже людей 
забирати просо... Вона стояла посеред вулиці, у пилюзі, 
чорна і страшна: люди боялися за її розум. 

Гандзючиха чула тільки, як стукає їй серце, як уго-
воряють люди, щоб випила води. І цокотіли їй зуби 
об кухлика, коли воду пила т у , — а далі не встояла на 
ногах — упала на Гальчині руки й заридала. 

— Це добре, що вона плаче,— казали літні жінки 
і журливо хитали головами. 

А мати з дочкою голосили й приказували, як на 
похороні. Дзвінко, сльозами захлинаючись, плакала 
Галька: 

— Ой матінко дорога моя!.. Ой, повели ж їх, на 
смерть, мамо, повели!.. Та не будуть бачити, як сади 
цвітуть, та не будуть чути, як солов'ї піють... 

І дивувалися літні жінки з Гальки: звідки в неї 
слова такі? Городянка ж вона. 

* * * 

До волості привезли Гандзюків під добрі обіди. 
Кадети цілу дорогу висміювали Василя за його дур-

ний і безглуздий, на їхню думку, злочин. Справді, 
украсти копу проса — це ж така мізерія, що доброму 
злодієві не варто руки каляти! Він думав своєю голо-
вою, що робить чи ні?.. «Дичавина...» 

І вони загадково сміялися, сміялися так, ніби збира-
лися навчити хлопців, як і що саме треба вміти красти. 

Гришка навіть повеселішав від такої розмови. Доки 
вели кутком, він страшно боявся, щоб не завели їх до 
зборні; туди, добре знав, збіглася б з усього села Смо-
лярчукова рідня, куми й приятелі, а тоді — смерть. Ні-
хто не вирвав би їх і не врятував од неї: розтерзали б 
Смолярчуки на шматки, як голодні вовки. 

А вийшло зовсім добре: одразу ж, за коловоротком, 
зв'язали Василеві руки, навіть не били і не штовхали; 
посадовили обох на воза — довга валка мобілізованих 
підвід чекала на підполковника Земцева,— а коли при-
йшли кадети, то вози одразу рушили до містечка. 
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— Хлопці панами до тюрми їдуть! — сказав насміш-
кувато один з піївських дядьків. Родичем чи сватом 
доводився був Смолярчукові, бо ще й вилаявся: — 
Офіцерів возити треба, військові люди, а то злодіям 
сіно підстеляй!.. 

Ніхто з підводчиків не встряв у розмову, й він за-
мовк. Заторохкотіла порожняком довга валка. Василь 
сидів поруч Гришки як німий, словом не обізвався цілу 
дорогу. 

— Паляниці не впусти,— сказав тільки, коли коні 
рушили бігти з гори. 

Паляницю? Хай не турбується, Гришка міцно дер-
жить її обома руками, як дару колись малим у церкві! 

У долині, коли в'їздили до містечка, затарасували 
під гору вози: довга валка підвід зупинилася. Кадети 
закурили пахучі-пахучі папіроси... 

Гришка аж сплюнув од насолоди: запеклий курець 
був, а тут тобі таким смачним димом війнуло в рота! 
Хотів по-старому, як ото ще скот недавно пас, попроси-
ти хоч недокурка, але не посмів. 

Його легко штовхнув під бока Василь: «Дивися — 
Смолярчуки»,— сказав. 

Справді, обминаючи довгу валку мобілізованих під-
від, летіли на всю прить змилені коні; з упряжі впізнав 
Гришка — Смолярчукові, а на возі, високо тримаючи 
гвинтівку вгору, сидів Смолярчуків Карпо з батьком. 

Вони ще здалека, загледівши 'Гандзюків, махали 
кулаками, нахвалялися і голосно, на всю дорогу, гу-
кали: 

— Бач, як порозсідалися на возі, наче їх до причастя 
везуть! — так до людей говорив Кирило Смолярчук, 
пужалном показуючи на Гандзюків. 

— Стріляй обох, не бійся, на місці стріляй,— під'-
юджував і нашіптував Карпові над вухом.— Моєю 
рукою бий — я одвічаю!.. 

Карпо, низенький, карячконогий, у довгій новій 
шинелі з англійського сукна, метко скочив з воза. 

Запінений з люті, він клацнув був уже затвором, 
готовий послати кулю у груди Василеві: цілився так. 
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— Що він робить? — злякано гукнув хтось.— Зду-
рів, чи що?.. 

Але на возі несподівано підскочив Гришка, дико за-
харкотів слиною, матюкнувся і, високо тримаючи над 
головою паляницю, з усієї сили кинув її під ноги Смо-
лярчукові. 

Карпо оторопіло одскочив набік, не вистріливши. 
Тоді підбіг до нього один з кадетів, вибив з рук 

гвинтівку, витяг з кобури револьвера і матерньо за-
лаяв. 

— Ти хто? — гукнув він до Смолярчука.— Солдат? 
Стань, болван, як слід, коли говориш з старшим! 

І кадет пересмикнув плечем, ніби показував Смоляр-
чукові на свої налички старшого унтер-офіцера. 

Смолярчук стояв струнко і, все ще схвильований, 
відповідав такою покрученою і зіпсутою російською 
мовою, що годі було второпати слова. 

— Пообжирались в тилу, сволочі? — не стримувався 
кадет.— Просо, гречка, дівчина, а я за тебе, дурака, 
догану повинен одержати, га? 

— Правильно, їй-богу, правильно! — вихопився із 
словом якийсь дядечко з підводчиків. 

— Що правильно?..— визвірився до нього Кирило 
Смолярчук.— Сам, мабуть, злодій, так за такими й 
руку тягнеш, га? Дурний, треба було вбити, а тоді вже 
балачки його слухать! — незадоволено казав Карпові, 
коли той сідав на ^Ьоза. 

— Я тобі ще покажу! — нахвалявся Кирило Смоляр-
чук кулаком на Василя.— Ти в мене живцем не випорс-
неш до тюрми, ні!.. 

Він крутнув головою і стьобнув коні: пустив їх гало-
пом попереду валки. Гришка мовчки стрибнув з воза 
на суху дорогу; мовчки взяв у колії перерізану колесом 
паляницю і, повертаючись до воза, притулив її, зака-
ляну пилюгою, до грудей. 

Під гору хлопці йшли пішки; Василь попросив роз-
в'язати йому руки. 

— Хіба я убив кого?..— запитував кадета. А ще: — 
Людей з нашого села багато — сміятимуться... 
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Косо, з іскрою злоби на чоловічках, подивився на 
Василя один з конвоїрів. 

— Іди, падлюко! 
І перекривив, ніби навмисне шегеряючи Василевими 

словами: «Людей наших багато — сміятимуться!» 
І мовчки йшли закуреною порожняком дорогою. А 

Василеві жаль якийсь підкотився клубком і в горлі 
став, аж схлипнув важко: хотів, бач, Смолярчук 
на місці покласти його... А кадет, виходило, так, тільки 
д о г а н и не схотів собі — отаке дешеве його, Василеве, 
життя! І твердо, рішуче сам собі подумав: «Ні, коли б 
уже на те йшлося, то його паляницею не злякав би!..» 

— ...Комуністів ведуть... Комуністів ведуть!—загу-
кали з усіх боків підводчики. 

Мобілізовані з околишніх сіл, з кіньми й возами, 
вони вкрили базар, вулиці й завулки; довгою валкою 
простяглися аж ген-ген на биту Чумацьку дорогу: 
підвозили хліб до залізниці. 

Залякані карами й нагаями, селяни вдавали тихих 
і покірних людей, які готові робити всяку роботу, усе, 
чого тільки забажається панам офіцерам. Воно, звичай-
но, краще було б, щоб вони, піївчани, матусівці, крас-
няни, зовсім не встрявали в війну! Хай б'ються так: 
хто кого подужає, тільки щоб без них билися... Ну, а 
коли вже мобілізують, треба їхати — нічого не вдієш! 

«Комуністів ведуть!..» підбадьорило дядьків: десь 
близько фронт — раз, а по-друге, з ними доступніше 
говорити; правда, вони теж не зрікаються підвід... 
Але можна ж, наприклад, божитися й хреститися: 
«Товариші догорі, я ж за Денікіна так постраждав уже, 
що думав — села й дітей не побачу!..» 

І, дивишся, змилуються: дадуть твою чергу іншому 
комусь. З ними треба вміти говорити! 

А тим часом, коли близько фронт, то можна втекти 
з обозу сьогодні ж таки! 

Підводчики обступили Гандзюків з усіх боків. 
— Ха, це ж парубки якісь! — промовив один дядько, 

і вся його цікавість раптом зникла, як і не було її: 
він заклопотано пішов годувати коні. 
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Тільки піївчанам цікаво було, яку зустріч зробить 
хлопцям штабс-капітан Мічугін? 

Адже Смолярчук так погнав кіньми до волості, що 
курява стовпом стояла на базарі, а він усе нахвалявся, 
що не випустить Гандзюків живцем звідси! Отож 
пильнували піївчани найменшої дрібниці з цієї зустрі-
чі. Вони знали: страшна слава ходить про штабс-капі-
тана Мічугіна. 

— ...Хто відмовляється їхати? — несамовито кричав 
він на ґанку, розмахуючи своєю дротяною нагайкою. 

Тонкий, глистуватий, з коротенькими, по-англійсько-
му підголеними вусами, штабс-капітан Мічугін схожий 
був з обличчя на пса: така ж будова щелеп, такі ж 
ікласті зуби і маленькі, трохи заскалені очі, як у соба-
ки, яка звикла кусати спотайна. 

Зодягнений був у тонкого сукна черкеску, підпере-
зану срібним пояском; на рукаві — вовча пащека з 
висолопленим язиком. 

Ні, дядько, хай бог боронить штабс-капітана, не зрі-
кається їхати! Хто це їм сказав таке?.. От люди!.. 
Один одного топлять. Правда, йому, дядькові, аж кри-
чить забрати гречані копи з поля, але коли таке діло, 
то снопи ще й підождуть, правда ж? Ні, він не зрікаєть-
ся їхати,— хто це їм сказав таке?.. 

До землі припадає невідомий дядько і, так задкуючи, 
крок за кроком, підводить голову аж у гурті своїх-таки 
селян. 

— Ой гадюка ж! — стиха каже він.— Поїду, нічого 
не вдієш! 

І розводить руками. А до штабс-капітана — комен-
данта волості — підбігає кадет, рапортує. 

Мічугін простягає здивованому унтер-офіцерові ру-
ку. Вітається. 

— ...Два злодії, ваше високоблагородіє,— говорить 
кадет.— Привів за наказом пана підполковника Зем-
цева... 

Усміхається Мічугін. Але в цю хвилину, безцере-
монно розштовхуючи цікавих, наперед Гандзюків стає, 
червоний, як буряк, з обурення, Кирило Смолярчук. 
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— Поздоров боже,— каже він, тримаючи руку над 
непокритою головою.— Оце ж вони й є, комуністи 
наші! Іч, зуби скалить як, га?.. 

Ніхто, зрозуміла річ, не скалив тут зубів, але Кирило 
уміє до діла сказати: 

— ...Ночью копу проса, ваше превосход...— додає він, 
і голос тремтить йому, як тремтів був перед підполков-
ником Земцевим. 

«Хоч би знову не став на коліна, як тоді»,— думає 
Василь Гандзюк. 

Мічугін повертає голову до унтер-офіцера кадета: 
— Зі зброєю забрали цю сволоч? — запитує, тикаючи 

держаком нагайки у живіт старшого Гандзюка. 
— Ні, яка там зброя! — з презирством до заарешто-

ваних відповів унтер-офіцер.— Звичайна кража. Вночі, 
кажуть, через злидні крали. 

— Стрілять їх треба,— оскаженілим голосом кри-
чить штабс-капітан Мічугін,— а не «через злидні»! 
Злидні у більшовиків, пане унтер-офіцер! Час уже 
знати це. 

— Слухаю! — глухо одказує унтер-офіцер. 
— Ого! — не втримався хтось із підводчиків, але 

голос його заглушив удар дротяної нагайки: вона впала 
з великого розмаху на широкі Василеві плечі з такою 
силою, що від того удару хитнувся і засичав, як від 
страшного болю, натовп селян; Гришка захлинувся 
нелюдським криком, коли побачив, як на Василеві 
лопнула сорочка, а тіло взялося криваво-сизою смугою. 

— Ой, ой...— глухий стогін вирвався з грудей у Васи-
ля. Він намагався піднести зв'язані руки до очей — за-
тулити очі, щоб не бачити ані людей, ані нових ударів... 
І ще: урятувати очі хотів. 

— Оце так їх треба вчить,— приказував ще й ногою 
притупував Кирило Смолярчук. 

Але ударів, на його здивування, більше не було. 
— В арештантську,— наказав Мічугін,— окремо 

кожного, поки зробимо допит! 
Він повернувся до конвоїрів, сухо сказав: 
— Ви — вільні. 
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І пішов уздовж базару до школи, де метлявся був 
на високому держакові новенький, наче празниковий, 
трикольоровий прапор. 

Кирило Смолярчук аж шиєю уклякнув, слухаючи 
Мічугіна; він хотів уже рушити слідом за ним, наз-
догнати, але роздумав і, з полегшенням зітхнувши, 
почав розповідати усім присутнім, якої шкоди нароби-
ли йому сю ніч Гандзюки. 

— ...Нелегко видихатимуть вони Кирилову копу! — 
упали аж на порозі школи й глибоко врізалися у пам'-
ять Василеві чиїсь глузливі слова. 

Вікна мурованої школи, де тимчасово тримали за-
арештованих, уже давно обгорнула темрява. 

Знадвору, у вибиту шибку, смутними акордами бри-
ніли звуки гармонії: десь під тополями грали солдати. 

Василь Гандзюк давно не чув уже такої майстерної 
гри! Аж на пальцях витягся — так слухав; стояв коло 
вікна: скривлене до болю обличчя, чи то щеміла йому 
розрубана нагайкою спина, чи так жаль і роздум при-
йшли до нього у вечірню годину — невідомо... Намага-
вся запам'ятати собі смутну якусь ноту. 

Один тільки раз послухати б йому зблизька цавТ'о 
гармоніста! Справді, як він уміє краяти серце і До 
сліз доводити!.. 

Уже перестали й грати, а Гандзюкові довго ще бри-
нить знайома нота, вривається в шибку й голосно, не 
стримуючись, ридає десь аж під стелею... Так і не 
вловив собі на пам'ять цієї ноти! 

Хтось тихо торкнув його за рукав: 
— Ти все-таки подумай... Серйозно: правду я кажу 

чи ні? \л> є. 
Гандзюк повернув голову од вікна і незадово *о, 

з ноткою злоби, сказав: 
— Ну, правду! Що ж мені тепер твоя правда поможе, 

га? Чудак ти, їй-богу: однаково ж сю ніч усіх нас розмі-
няють, а ти мені — правда чи ні?! — з одчаєм закінчив 
і голосно вилаявся. 

* # * 
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— Ти даремно сердишся...— тихо й винувато сказав 
до Василя той самий голос. 

А на Гандзюкову лайку злякано підвели голови поло-
нені червоноармійці; вони, здавалося, заклякли в дов-
гому чеканні допиту. Сиділи на підлозі трьома сіро-
зеленими купами і насторожено прислухались до най-
меншого руху, що відбувався там, по той бік шкільної 
кімнати. 

Ні, усе ніби по-старому: за дверима чітко вимірює 
кроки вартовий; недавно брязнув був казанок — по 
вечерю, очевидно, ходили. 

Другий день минув уже, як давали їжу полоненим... 
І знову — тиша... 

— Знущаються...— говорить хтось.— А мені хочеть-
ся, щоб швидше кінець уже був: хай розстріляють — 
мені однаково... 

— Я в них і дня не буду служити, зрозумів? Не 
треба тільки по-дурному на розстріл пертися!.. 

І другий голос, з іншої купи: 
— Я — мобілізований. Так і скажу,— тихо шепче він 

у темряві.— Мені однаково: офіцери, комісари — один 
чорт! Я — солдат, поняв? Тьомний, к примєру сказать... 
Неграмотний. Ето ж будуть брать в уніманія?.. 

— Чуєш? — говорить до Гандзюка той самий голос.— 
Ти Помиляєшся, що нас усіх розміняють. Не всіх, ні!.. 

Василь мовчить. Уперше на своєму віку зустрів він 
такого кумедного чоловіка: усі, пам'ятає, із сміхом і 
глумом говорили про його крадіжку... І дивувалися: 
«На чорта було розпочинати красти з такого дріб'яз-
ку?» 

Вони ще виправдали б його злочин, як і кадети в 
дорозі, коли б він узяв був у того багача справді-таки 
щось путнє й цінне, а точ— копу проса! 

Ніякої пошани й поваги такому мізерному злодієві; 
більше того, деякі червоноармійці, походженням селя-
ни, коли довідалися про його злочин, зустріли Гандзю-
ка з неприхованою ворожнечею. 

— Здорово! — казали вони.— Люди кров пролива-
ють, а він просо, наче ховрах, до нори собі носить!.. 
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Дивно й боляче було слухати Василеві: усі вони, ви-
ходило, так співчували Смолярчукові. 

«Хай говорять,— в'яло, стомлено подумав тоді.— 
Якби вони хоч трохи знали Смолярчука, ніколи б не 
заступалися за нього!..» 

І раптом з кутка, махаючи перев'язаною рукою, 
встряв у розмову високий чорнявий чоловік; обличчя 
добре не видно було, тільки очі блищали йому завзят-
тям, і вмів так легко говорити, як ніхто з присутніх. 

— Ша,— усміхаючись, сказав він,— я сам проти то-
го, щоб снопами викрадать у багачів добро. Це — єрун-
да. Ми — червоноармійці, так? 

— Плєнниє, а не червоноармійці! — вихопився хтось 
з кутка кімнати. 

— Добре, хай буде по-твоєму: плєнниє! Ти, мабуть, 
здорово перелякався вже? Так от... 

— Заткнись хоч тут, заразо ти вошива! — вигукнув 
з підлоги хрипкий голос, що так турбувався був з'ясу-
вати собі, хто він, мобілізований чи просто солдат?.. 

— Чого ж ти лаєшся? — не втерпів і загрозливо 
запитав його Гандзюк.— Я твоє просо взяв, га? Твоє, 
питаю?.. 

І він усім корпусом свого міцного й дужого тіла 
перехилився до людини з хрипким голосом, з великим 
напруженням чекав на образливу відповідь. 

«Хай тільки спробує вилаяти,— подумав,— він ще 
зуміє почастувати його!..» 

Чорнявий із заздрістю подивився на міцну будову 
Гандзюкового тіла: він любив міцних і дужих людей. 

А проти людини з хрипким голосом виступили з обу-
ренням і лайкою декілька червоноармійців: він замовк 
у своєму кутку, наче хто рота замкнув йому. 

Василь повернувся обличчям до чорнявого, ловив 
уривки із загальної розмови: 

— Я, братці, правду-матку скажу: не осуждаю Ва-
силя! — говорив якийсь низенький добродушний орлов-
чанин.— Єй-богу, правда: мені куркульського добра не 
жаль!.. 

Він устиг уже випросити у Василя шматок паляниці, 
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закурив у нього ж таки добру порцію міцної махорки і, 
готуючись до тюрми, вважав чомусь, що іменно він, 
а не хто інший з присутніх, боронить Гандзюка. 

— Не в цьому річ,— заперечував орловчанинові чор-
нявий,— а хіба усі ми — за куркульське чи буржуйське 
добро? Ніколи! І нічого смішного, товариші, нема в 
тому, що він узяв, наприклад, копу проса... Адже ми, 
червоноармійці, хочемо забрати в буржуїв усе. Так?.. 

Але чорнявого несподівано перебив реплікою один 
з полонених: 

— Виходить, ми теж — злодії? — похмуро запитав 
він. 

Чорнявий дзигою крутнувся в колі, заперечуючи: 
— Ти не так зрозумів мене! Ясно, для буржуїв 

ми — злодії! Але ми забираємо в них те, що вони 
пограбували в нас,— зрозумів? Так, ми грабуємо погра-
боване! Але його помилка, товариші, в тому, що він 
с а м хотів узяти копу, коли т р е б а р а з о м і д л я 
в с і х з а б р а т и , — правду я кажу?.. 

І всі погодилися, що саме тут криється Гандзюкова 
помилка; навіть сам Василь, не розуміючи гаразд, як 
то можна в с е забрати, поділяв думку чорнявого. Роз-
мова з полоненими' нагадувала йому суд, і він уявляв 
собі, коли б його боронив чорнявий, то все було б 
якнайкраще. 

Чорнявий повернувся обличчям до Василя і гаряче, 
з докором говорив йому: 

— Ти тільки вислухай мене, я хочу, щоб ти зрозумів, 
де правда... 

— Говори! — ніяково усміхнувся Гандзюк. 
— Так от: я служив на млині Бродського — це в 

мільйон раз більший буржуй за твого просяного,— а я 
не крав! Дурний? Ні. Повір мені, я краще за тебе знаю, 
як усі вони п'ють нашу кров, як висмоктують з нас мо-
зок і силу! Буржуї скрізь однакові... 

— Ну-ну, катай, Ароне, Бродського! — підбадьорив 
чорнявого орловчанин: він ще в полку любив слухати 
запальні промови цього високого на зріст і сухорлявого 
червоноармійця. 
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— ...Але коли б я украв у Бродського,— продовжував 
чорнявий,— куль муки, то хіба він збіднів би від цього? 
Ніколи! А мені — тюрма, мені — смерть. Однаково бо-
лить, чи б'ють тебе за куль муки, чи б'ють за копу 
проса! Ні, у буржуїв треба забрати все або нічого! 

— Хіба жид у жида крастиме? — знову озвався 
хрипкий голос. 

В Арона, пам'ятає Гандзюк, затрусились з обурення 
руки; він спав з голосу і, важко ковтаючи повітря, 
говорив тихо-тихо: 

— Чи краде, питаєш, жид у жида? А хіба Брод-
ський, Терещенко, Скоропадський і сотні, тисячі таких, 
як вони, не однаково крали і крадуть у нас? Не одна-
ково, питаю?.. Тобі, бачу, просто запахла жидівська 
кров... Не турбуйся; ти ще, може, встигнеш наздогна-
ти інших!.. Бродського не вкусиш: він далеко і ду-
же багатий, ну, а кусати такого, як сам,— невелика 
честь!.. 

Крива усмішка застигла на білому обличчі чорняво-
го. Він мовчки сів на лутку вікна. 

До нього, бачив Гандзюк, підходили червоноармійці... 
Усі, здавалося, забули за Гандзюкову крадіжку, ніхто 
вже й словом не згадував про неї, бо всі гаряче дово-
дили Аронові, що паршиву овечку можна зустріти 
скрізь... 

Хіба вони не разом з ним зустріли грудьми кінноту 
генерала Шкуро, хіба не їхній полк на третину загинув 
у бою?.. І хіба не вони — смертю кращих своїх товари-
ш і в — затримали прорив фронту?.. Умовляли: не треба 
сваритися, бо невідомо ще, яка доля чекає на них... 

— Мені, товариші, легко вгадати свою долю: я — 
жид,— була коротка відповідь. І ще дякував гаряче й 
щиро, що заступилися... 

Тепер цей чоловік, що так вразив був Гандзюка 
своїми думками, знову стояв перед ним: блідо-жовте 
якесь обличчя і кумедно підголена густа борідка — 
клиночком, наче в цапа. 

— Ти з бідняків, правда? — поспитав він. 
Диваком видався Василеві, коли зробив таке запи-
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тання. Але він все-таки відповів, ніяково й сором'яз-
ливо: 

— Ну, а ти як думаєш? З голих, як бубон! — І за-
сміявся.— До чого це він? 

— Я так поспитав,— виправдувався єврей,—- бо жив 
колись у містечку і добре знаю, що з добра не підеш 
з рядном снопи красти! Ти не ображайся на мене... 
Я тільки хочу, щоб ти — а ти ще молодий і житимеш — 
побачив, де лежить правда... Повір мені, це не так 
легко, як іноді здається... 

— Гандзюк! — гукнули за дверима Василеве прі-
звище. 

— Гандзюк, кашоварний герой! — повторив хтось, 
одмикаючи двері. 

І Василь, стрепенувшись усім тілом, рушив до две-
рей. Усі заарештовані підвелися на ноги, по-військо-
вому вирівнялись і так стояли в німій тиші. 

Глупа ніч. У вікно видно було, як Чумацьким Шля-
хом у безвість ринуть зорі... 

* * * 

Гришку допитували першого. 
Край столу сидів штабс-капітан Мічугін; поруч ньо-

го — похмурий поручик гвардійського полку з вели-
кими, золотом шитими, орлами на плечах. 

Поручик урочисто, наче якісь військові регалії, витяг 
з піхов блискучу шаблю й поклав її на столі. 

З такої церемонії усміхнулись бувалі *й досвідчені 
унтер-офіцери; вони сиділи на лавах, у глибині кімна-
ти, готові кожну мить до послуг; між ними — на само-
му краєчку лави — Карпо Смолярчук. 

Унтер-офіцерів було небагато: чотири-п'ять чоло-
віка. 

Коли один з-поміж них — дужий тілом і лютий з 
обличчя — привів Гришку за вухо аж до столу, то всі 
присутні не втрималися, щоб не розсміятися... 

Тільки суворий погляд штабс-капітана Мічугіна 
стримав цей сміх. 
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— Ну-с, товаришу злодій: швидко, ясно і тільки 
правду! — звернувся штабс-капітан до Гришки.— Роз-
повідай, як на сповіді, що і як... 

— Я зараз... Усе, як було...— захлинаючись, говорив 
Гришка. 

Він не зводив очей з блискучого леза шаблі і молов 
з переляку усе, що тільки попадало з пережитого на 
язик... Так, вони хотіли придбати удвох з братом гар-
монію... 

— Грати хотіли? — перебив його запитанням штабс-
капітан. 

...Ну да, таку ж, що грає! Грошей нема, бідні вони, 
а в Смолярчука, казав йому Василь, з горла пре... І 
тоді вкрали копу проса — от і все. Тільки не бийте 
його, він сказав усю правду, нічого не втаїв! 
. Карпо Смолярчук на носках підвівся з лави, попра-

вив собі коміра на горлянці і знову сів. 
Мічугін усміхнувся до гвардійського офіцера, що 

все бавився блискучим лезом шаблі: краяв на маленькі 
клаптики білий аркуш паперу. Поручик байдуже слу-
хав Грищине варнякання і навіть дивувався трохи, 
яка ото охота Мічугінові випитувати та деталізувати 
найдрібніші, здавалося, речі? Мову цього хлопця, коли 
сказати правду, він теж розумів зле. 

«Які дикуни живуть в Росії...» — подумав поручик. 
Але його мислі урвав несподівано Мічугін. 
— Ні, цікаво,— сказав він,— ти послухай тільки: 

навіть з таких народжується більшовизм! Я кажу ціл-
ком серйозно. Гармонію, чи бачите, треба купувати не 
працею, а злодійством. Смолярчук в уяві цього гадюче-
н я т и — буржуй!.. Кров його, як кажуть комісари, п'є! 
Знайомі пісні: Смолярчуку — з горла пре... Слова-то 
які, а? Ну, а поміщик, звичайно, чудо-юдо! Це — зазд-
рість раба. Якщо хочете, це та ж концепція думок, що 
і в нашої іногородньої сволочі на Дону! 

Мугируваті унтер-офіцери хитнули головами: прав-
ду говорить штабс-капітан Мічугін! 

Поручик, стомлено усміхаючись, заперечує: 
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— Залиш, це вже через край! На Дону зовсім інші 
умови... 

Мічугін хитнув головою. 
— Так, інші,— говорить він,— але зараза-то одного 

походження?.. 
І тоді вдруге, з ноткою злоби у голосі, перепитує 

Гришку: 
— Гармонію, кажеш, збирались купити і пішли крас-

ти? 
Гришка отетерів з переляку: до чого це вони підко-

пуються? І Дон-ріка, і більшовики, і гармонія?.. А 
сам він, ввижається, наче стоїть оце глупої ночі на 
могилках, коло тих чорних куп, і з трепетом слухає, 
як бреше на місяць лисиця. Моторошно блищить йому 
на столі лезо гострої шаблі. 

— Ну да, гармонію,— поспішає одказати Гришка.— 
А коли б зосталося пудів зо два, то собі на кашу здер-
ли б... 

Мічугін розводить руками. 
— Шкуру з тебе зідрати! — кричить він на всю гор-

лянку.— Розумієш ти це, ідіот? 
І він б'є хлопця по зубах дзвінко, наодмаш. 
— Покинь,— стримує поручик,— а то він наробить 

тобі каші тут!.. 
Гришка, спльовуючи кров з прикушеного язика, зап-

хикав; голосним сміхом заіржали унтер-офіцери: упер-
ше довелося зустріти такого злодія!.. Тхір воно, ховрах 
чи людина?.. Навіщо псувати собі нерви дитячим ле-
ментом і ґвалтом, коли сю ніч будуть цікавіші зло-
чинці? 

— Духленков! — різко, по-військовому, вигукує Мі-
чугін. 

— Слухаю. 
Унтер-офіцер, на прізвище Духленков, дужий і лю-

тий з обличчя чоловік, де-не-де подзьобаний віспою, 
стоїть поруч Гришки. 

— Прибери цю гидоту...— бридливо говорить Мічу-
гін, киваючи головою на заюшеного кров'ю хлопця.— 
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До речі, передай гармоністові... е-е, як його? Рябому, 
хай прийде до мене негайно. 

— Слух. . .— проковтнув кінець слова Духленков. 
Поручик здивовано звів брови; унтер-офіцери хихик-

нули в кулаки, сподіваючись побачити, яка кара буде 
гармоністові за ту піївську трирядку. Але суворий, 
холодний погляд штабс-капітана і на цей раз стримав 
сміх. 

— Хай гармонь візьме! — гукнув Мічугін Духлен-
кові. 

— Ой дядечку-батечку!..— голосив Гришка. 
Унтер-офіцер до болю скрутнув його за вуха, підняв 

і так поніс його оберемком, як шкодливого кота, через 
усю кімнату. 

...Рудий, засіяний густим ластовинням гармоніст зля-
кано зупинився на порозі. 

Не може бути, міркував собі, щоб за гармонію яко-
гось слинявого дядька з Піїв та раптом шарпали його — 
найкращого гармоніста? Адже інші сережки з ушей 
виривали, шаблями у скринях намітки й полотна 
рубали, ґвалтували дівчат і молодиць посеред дороги, 
а він з усього цього встиг вирвати в дядька одну тільки 
гармонію... Невже з приводу цього викликає штабс-
капітан Мічугін?.. 

І, зрозуміло, був здивований, бо нікого й ніколи, 
скільки він пам'ятає, не карали в них за такі вчинки! 

— Прибув за вашим викликом...— почав він рапор-
тувати, тримаючи під пахвою гармонію. Ноги тремті-
ли гармоністові. 

Але його заспокоїв жестом руки Мічугін. 
— Сідай,— сказав він, усміхаючись.— Будеш грати 

для одного любителя музики! 
Оглянув повеселілі обличчя унтер-офіцерів і додав, 

ніби жартома: 
— Грай веселих, громових, як наше похідне життя! 

Співай про «донську стрілу», про кохання, про що 
хочеш співай!.. 

Навіть похмурий поручик гвардії підбадьорився з 
такої оригінальної витівки. 
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— Ти, Мічугін, повинен любити театр,— сказав по-
ручик.— Оригінал, їй-богу! Ти, бачу, хочеш переплю-
нути самого Андрія Григоровича, а? Я й досі не можу 
забути твоєї зустрічі з ескулапом, а тут — гармонія! 
Чуддесно! 

Усі присутні, за виключенням хіба одного Смоляр-
чука, до дрібниць пам'ятають цю історію з більшо-
вицьким лікарем. 

...Привели тоді до штабс-капітана Мічугіна двох 
червоноармійців і лікаря — лисого, в окулярах; їх за-
хопили десь в полі: лікар витягав був іржавий уламок 
набою з ноги якомусь напівмертвому дядькові: стояв 
під копою глечик з водою, торба з хлібом і бабка з 
мантачкою... 

Штабс-капітан Мічугін на дрібні шматки, на крива-
вий мотлох порубав і посік шаблею обох червоноармій-
ців; доктор, чекаючи й собі такої ж смерті, не просився; 
він тільки надів військового кашкета на свою велику, 
лисиною позначену, голову. 

Мічугінові,— розповідав він пізніше,— найболючіше 
було бачити в доктора — людини інтелігентної — п'я-
тикутну зорю замість кокарди... Він переміг тоді сам 
себе, він не рубнув його. 

— Ходімо, лікарю, чайку поп'ємо, а? — звернувся 
він із запрошенням. 

Лікар тупо дивився на скривавлені шматки людсько-
го тіла: йому здавалося, ніби моргає око в одного з 
порубаних червоноармійців... 

— Собаці собача й смерть,— говорив спокійним го-
лосом штабс-капітан.— Так сказав, як я пам'ятаю точ-
но, Микола Перший? 

Лікар, що на його очах відбувся такий жорстокий і 
нелюдський вчинок над полоненими, мовчав. 

— Ви — людина інтелігентна,— не заспокоювався 
штабс-капітан,— а в більшовиків, мабуть, випадково? 
Мобілізували, правда? 

Він підступно так і влесливо говорив, а далі взяв 
ніжно, по-приятельському лікаря під руку, завів його 
до своєї кімнати і справді-таки частував чаєм. 
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— Я — лікар!.. 
Він подякував за склянку чаю, не доторкуючись пити 

його. 
— ...Я знаю, які жорстокі закони війни... Але повірте 

мені, що сходив з російською армією Польщу й Гали-
чину, я не бачив такого нелюдського вчинку з полоне-
ними, який зробили ви на моїх очах... 

— Я з цікавістю вас слухаю,— вклонився штабс-
капітан. 

Лікар, ясно було Мічугінові, не боявся смерті. 
— Так,— говорив він далі,— добивали і пристрілю-

вали полонених тупі й озвірілі солдати. А ви — офі-
цер... Я дивлюся на вас і, певний за неминучість своєї 
смерті, кажу: навіть вам, повірте мені, я перев'язав 
би рану, коли б у цьому була потреба. Я — лікар... 

— А, сволоч! Більшовицька сволоч — ось хто ти, 
зрозумів? Скидай чоботи, штани, скидай усе. 

І він, Мічугін, голого шмагав нагайкою і гнав його 
базаром, між рядами перекупок, вигукуючи: «Роблю 
червоному лікареві масаж!..» 

Лікаря урятував тоді від ката похмурий поручик 
гвардії: він зрубав йому лису голову, настромив її 
кінцем шаблі разом з великими зеленими роговими 
окулярами, що були на одному кінці ниткою прив'я-
зані до вуха, і високо тримав цю голову над переляка-
ною юрбою... 

Усі присутні, за виключенням хіба одного Смолярчу-
ка, до дрібниць пам'ятають цю історію з більшовиць-
ким лікарем. 

* * * 

Василь Гандзюк стояв ще на порозі, поруч Духленко-
ва, як почув знайомий йому голос штабс-капітана: 

— Стілець «товаришу»! «Яблучко»! 
Унтер-офіцери підвелися з лави, як на команду; 

Смолярчук миттю виставив посеред кімнати широку 
дубову табуретку, а гармоніст струснув гривастою чуп-
риною, яка звисала йому з низького лоба аж на очі, й 
несміливо, прокашлюючись, заспівав улюбленої офі-
церської частушки: 
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Ой яблочко 
Да на елочку, 
Комиссаров-нехристов 
На веревочку!.. 

— ...На верьо... на верьовочку-у,— стиха підспівува-
ли унтер-офіцери. 

Гандзюка глибоко вразила гра на гармонії: чого це 
раптом грають? Гуляють? Ні, він бачить на столі 
тільки блискуче лезо шаблі, ані пляшок, ані страви ні-
де не видно... До чого це все?.. 

Василь сів на виставлену посеред кімнати табуретку: 
світло з двох великих ламп упало йому на змарніле 
обличчя й чітко, до найменшої рисочки, освітило і 
товсті Василеві губи, і сірі великі очі, і покладені на 
коліна руки, схожі на червоні буряки. 

Парубок схилив низько голову і, чекаючи на запи-
тання, дивився в одну точку: на блискучий ріжок гар-
монії. 

Була пауза; унтер-офіцери сіли на свої місця, не 
дочекавшись Мічугінового наказу, і більше не співали; 
один гармоніст, не вразивши, як йому здавалося, піїв-
ського парубка «яблучком», скрутнув головою і на 
повний голос — дзвінкий і чистий — заспівав нової 
бешкетницької пісні: 

У попа за рукавом 
Жолуди говели 
И, питаясь табаком, 
«Аллилуя» пели!.. 

На Василевому обличчі промайнула сумна якась 
усмішка. 

Але несподівано стукнув по-козацькому обухом шаб-
лі об стіл поручик, гукнув якимсь піднесеним голо-
сом: 

— Кинь більшовицькі агітки, сволоч ряба! Я тобі 
покажу кощунствовать— «жолуди говели»!.. 

Гармоністові прикипіли були на мить руки до клапа-
нів, але він не зупинився грати, а тільки змінив тон 
голосу на інший, безтурботно-солодкий якийсь, і за-
співав, сам захлинаючись, словами тієї пісні: 
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Я не сам гармошку красил, 
Не сам лаком наводил, 
Я не сам девчонку сватал — 
Отец с матерью ходил!.. 

— Оце інша справа!—сказав поручик.— А то — 
«жолуди говели»! 

— Ну, як воно, Гандзюк, виходить? — усміхаючись 
до поручика, запитує Мічугін.— Гра... 

Василь мовчить: він здивований з такого запитан-
н я — сміється пан офіцер чи до чого все це? 

Хіба Гришка встиг уже розказати про все, як було? 
Адже Василь ясно сказав йому, що на себе, тільки на 
одного себе буде брати всю вину... Гандзюк вважав 
чомусь, що його будуть допитувати першого: старший 
же він, і з нього, виходить, треба розмотувати клубка! 

Мічугін підвівся, встав з-за столу і, заскаливши 
проти світла око, дивиться на кремезну Василеву 
постать. Ось він підійшов уже близько до парубка, 
міцно взяв його великою долонею за чуба і різким 
рухом одкинув голову назад: 

— В очі треба дивитись, морда арештантська! 
Гармоніст знову зробив паузу. 
— Грай! — гукнув йому поручик. 
І далекі, північні частушки із станції Званки, на 

Мурмані, що їх привіз на південь цей паливода-теле-
графіст, знову попливли веселими ритмами під його 
вмілою рукою. 

— Я кого питаю,— звертається штабс-капітан до 
Гандзюка,— як грає добровольчеська гармонь?! 

— Нічого грає,— спробував усміхнутися Василь, 
крутнувши головою, що її звільнив уже від своєї 
руки Мічугін. 

Так, Гандзюк буде дивитися тепер прямо, в очі... 
В чому річ? 

Очі Василеві поширилися од здивування: не було 
ніякого сумніву в тому, що гармоніст грає на Данило-
вій трирядці... «І коли це він устиг уже продати її 
цьому рябому?» — дивується Гандзюк. 

Він, звичайно, не знав, що Данило Півненко позбувся 
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своєї гармонії сю ніч-таки, коли півсела,— по той бік 
греблі,— ревло від грабунків і знущань. 

Правда, Півненко позбувся —г- разом з гармонією -
і двох передніх зубів: у гармоніста ще й досі болить 
трохи великий палець на правій руці... 

— Непогано, кажеш, грають? — з іронією запитує 
Мічугін.— Ти майстер... Як прізвище, якої нації? 

Штабс-капітан сів до столу, висмикнув з-під пору-
чикової шаблі клапоть паперу. 

— Гандзюк,— серйозно, не звертаючи уваги на гру, 
відповідає Василь. Він на хвилину замислюється; важ-
ко йому, видно, відповісти на друге запитання — не 
гаразд розуміє він, що воно визначає — нація? Справ-
ді, якої він нації? 

Хотів просто сказати офіцерові: «ІІіївський...» Але 
вирішив чомусь, що це буде не так. Тоді тихо до-
дав: 

— А нації — православний... 
Усміхнулися обидва офіцери; тільки штабс-капітан 

з підозрою подивився Василеві в очі — бреше він чи 
просто собі сіра, здорова тварина з далеких Піїв?.. 
Здається, говорить правду. 

Поручик гвардії з презирством, слово за словом: 
— Православної нації, кажеш, а крадеш вночі гірш 

жида на базарі, а?.. 
— Я своє молотив...— глухо одказує Гандзюк. 
Чого йому прийшло в голову сказати, що він молотив 

своє просо, він і сам, очевидно, не пояснив би... Але 
цієї відповіді було досить штабс-капітанові Мічугінові, 
він далі не міг уже здержатися: на всю руку, важку й 
костисту, ударив парубка у скивицю. 

Василь з несподіванки злетів від удару на підлогу; 
унтер-офіцери підвелися з лави, готові за одним лише 
жестом офіцера розтерзати це здорове, міцне, налите 
м'язами й силою тіло. 

Гармоніст сплюнув крізь зуби і, підморгнувши до 
унтер-офіцерів, потер собі рукою щоку. 

Його руки ще з більшою вправністю, як раніше, за-
бігали по білих гудзиксіх-клсіПсіНсіх, ще майстерніше л 
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темпераментніше заспівав якоїсь безглуздої, нікому 
не потрібної, веселої пісеньки. 

Але гри на гармонії, здавалося, більше не слухали. 
Карпо Смолярчук перехилився у знак запитання 

перед штабс-капітаном, готовий за найменшим рухом 
кинутися у бійку. Гандзюкова брехня, нібито він моло-
тив своє просо, так обурила його і так здивувала, що 
він не розумів, чому це панькаються з Василем офіце-
ри, чому пан поручик не рубне його хоч раз або не 
вдарить принаймні обухом шаблі? Чому?.. 

— Ти, кажуть, музику любиш,— запитує Мічугін 
Гандзюка, ніби нічого такого особливого не трапилося, 
що він на всю силу руки ударив його. 

— Люблю,— глухо, озлоблено одказує Гандзюк, роз-
тираючи рукою скивицю. 

— І жінок любиш? — запитує під сміх унтер-офі-
церів поручик гвардії.— Більшовик — справжній біль-
шовик! — додає він.— Всмоктав комунізм з молоком 
матері, а? Що твоє — моє? Так?.. 

Василь мовчить. Губи мригають йому одказати щось, 
щоб раз і назавжди позбутися офіцерських запитань, 
що їх іноді і не розуміє до ладу Василь. 

Офіцери сміються. Поручик знову згадує про неві-
доме Гандзюкові слово «нація». Він каже: 

— Нації він п р а в о с л а в н о ї , а?.. 
Мічугін рішуче підводиться з свого місця. 
— Ну, а просо,— в тон відповідає штабс-капітан, 

ніби закінчуючи поручикову думку,— він краде вик-
лючно з розрахунків вишуканих... Гармонію треба 
купувати не трудом, а злодійством! 

Гандзюк розкрив уже був рота: хотів щось сказати 
у своє виправдання, але над головою йому, як і перед 
ґанком, засвистіла дротянка... Вона оперезала все тіло 
болючими, нестерпними голками. 

Раз, другий, третій... 
У клапті розлетілася чорна крамна сорочка. Гандзюк 

закрив обличчя руками і, страшно, з риком і хрипом, 
закричав від болю на всю канцелярію — аж світло 
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хитнулося у каганцях від того крику,— тоді зірвав-
ся з табуретки на ноги і наосліп метнувся на гармо-
ніста... 

Захлинулася на мить гармонія, стихла. 
— Грай! — скомандував поручик, підвівшись. Очі го-

ріли йому хоробливим блиском. 
— Грай! — повторив Мічугін і полоснув нагайкою 

по руках Гандзюка, наче хотів загнуздати його коло 
вікна, щоб смикнути назад і звалити додолу. 

Гармонія грала... Духленков підскочив до Василя, 
ударив прикладом гвинтівки і звалив парубка на ко-
ліна. 

1931 



Нагайка з кінця в кінець рвала тіло шматками. 
Карпо Смолярчук забігав з усіх боків, щоб хоч раз 

копнути чоботом Гандзюка або вицілити йому важки-
ми підковами в зуби, але йому не щастило цього зро-
бити: над скривавленим Василем, розпластаним на 
підлозі, стояв запінений Мічугін і, не підпускаючи 
нікого, бив на всю силу руки і вигукував раз у раз: 

— Я сам! Я сам! Я з кров'ю виб'ю з нього «грабуй 
награбоване». Я покажу, як треба казати правду! 

— Я вкрав! Я вкрав! Сам украв...— заюшений кро-
в'ю, говорить Гандзюк і пробує звестися на руку. Па-
дає. 

Зітхнувши, як після важкої роботи, штабс-капітан 
Мічугін сідає на стільця, нахиляється до Гандзюка і 
тихим, ласкавим голосом, як говорив був з лікарем, 
хитає головою на Василеві слова: 

Я знаю, голубчик милий. . Більше твого знаю... 
Гармонію хотіли купить? Да? Ну кажи, не бійся! 

Він знову підводиться, знову втрачає свій спокій і, 
скаженіючи від злоби, гукає: 

— Чому, чому, я питаю тебе, ти брешеш офіцерові 
зосійської армії? Чому? 

— Духленков! 
— Слухаю, ваше високобла... 
— Приведи другого гада! 
— Я, милий, виб'ю з тебе «грабуй награбоване»...— 

тихим, ласкавим голосом, як говорив був з лікарем, 
говорить Мічугін до Василя. 

«Або все, або нічого...»—спливли Гандзюкові слова 
сухорлявого червоноармійця. 

Як і раніше, сидів на табуретці, але не пам'ятав 
уже, чи сам сів, чи підвели й посадили. Голова чу-
бата, розрубана нагайкою над лобом, важко схилила-
ся долу — до болю хотів випити хоч краплину води. 
Аж пальцями провів по губах, ніколи в жнива не 
хотів так пити,, як зараз, губи спухли Василеві, а 
тіло обважніло, і біль у найменшій цяточці тіла та-
кий великий, що трудно поворухнутися. Чує Гандзюк: 
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— Обидва, можна сказать, налицьо! — з радістю й 
піднесенням вигукнув Карпо Смолярчук. 

Але його несподівано осік поручик. 
— Хто тут старший? — запитав.— Звідки в тебе 

більшовицьке панібратство? Козакувать у повстанців 
заразилися, сволочі! 

Зашаткував словами Смолярчук, виправдувався: 
— Я к слову, примєрно... Привели, значить, хторого... 
Гришка дивиться на брата, як дивляться на мертвого, 

що його безмірно любили були за життя. Він боїть-
ся, що от-от упаде коло табуретки на коліна, як коло 
труни, і заридає... Тіло на Василеві — він сидить голий 
до пояса — взялося кривавим холодцем. 

— Отже, Гандзюк,— тихо, ледве чути Василеві, го-
ворить штабс-капітан.— Ми вже встановили один 
факт: просо у Смолярчука взяв ти! Прекрасно. 

Він посміхнувся до поручика гвардії, говорив далі: 
— Нас цікавить другий факт — художній, так ска-

зать, бік цієї крадіжки: з якою метою ти вкрав? 
Зовсім не чути Василевого голосу, він харчить одно 

тільки слово: 
— їсти-и... 
— «їсти»? — здивовано перепитує Мічугін,—Розум-

но придумав! А може, тебе, голубчик, червоні навчили! 
Признавайся, не соромся! 

— Я сам крав... 
— Григорій Гандзюк! — гукає Мічугін і підходить 

близенько до Гришки.— 3 якою метою украв Василь 
просо? Признавайся! 

І він високо підняв у руці дротянку, але не вдарив, 
а чекав на відповідь. 

Гришка, переступаючи з ноги на ногу, дивиться у 
вічі братові, схлипує і, захлинаючись сльозами, каже: 

— На гармонію... А пудів два, думали, на кашу буде. 
Гармоніст сміється з Грищиної відповіді; він пере-

став уже грати і, зацікавлений, пильно стежить за кан-
вою штабс-капітанових запитань. 

— Гандзюку — музики, пісень і жінок? — вигукує 
скаженілим голосом Мічугін.— А потім — каші... 
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Гармоніст, наче хто його підстьобнув, горластими 
басами розправив збрижені міхи: 

На машине гудок медньїй, 
А мой мильїй худой, бледньїй,— 

на всі голосники заливається гармонія. Гармоніст при-
співує, головою крутить і язиком прицмокує слова, 
щоб усі бачили й чули, який великий майстер з теле-
графіста далекої Мурманської залізниці... 

І дротянка вдруге затанцювала на Василевій спині. 
Роз'ятрені рани запекли й защеміли з нелюдським 

болем, Гандзюк не витримав його і закричав на всю 
канцелярію з такою страшною силою, що Гришка упав 
від того крику додолу. 

— Убийте! Застрельте! Застрельте мене,— звертався 
він до поручика гвардії; що здавався йому найстар-
шим у своїх великих, золотом шитих, погонах з ор-
лами. 

Гармонія захлинулась і стихла: гармоніст з далекої 
Мурманської залізниці ніколи ще не чув такого страш-
ного крику людини. 

Гришка плазував навколішки перед штабс-капіта-
ном — гарячі й рясні сльози летіли йому з очей на 
блискучі офіцерські чоботи, а він усе ридав і благав: 

— Не вбивайте його! Мене краще розстріляйте... 
Або хай вони шаблею зарубають...— і показав на стіл 
своїм маленьким, дитячим кулачком. 

Поручик гвардії з огидою сплюнув на підлогу і схо-
вав свою блискучу шаблю у піхви. 

— То я... я просив його за гармонію,— не вгамовував-
ся Гришка. 

— Гармонь, Мічугін, винна! — промовив поручик і 
встав позіхаючи з-за столу.— Скоти. Досить, залиш! 

Штабс-капітан Мічугін підняв з підлоги клапоть 
Василевої сорочки і стер кров з нагайки аж до вплете-
ної на кінці кулі... 

— Духленков, жида-а давай сюди! 
— Арончика! — додав поручик. 
Унтер-офіцери прокашлялися, голосно загомоніли; 
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вони товстими пальцями доставали дорогі папіроси з 
білої коробки, яку тримав у руці Карпо Смолярчук 
і щедро частував з неї усіх. 

* * * 

Ранок зустріли Гандзюки ще в мурованій школі. 
З вікна видно було Гришці, як метушився базар і 

тікали кінні селяни: денікійці мобілізовували коні. 
Коло волості, як і вчора, стояли довгі валки підвід, 
навантажених військовим майном і солдатами. 

Гришка сп'явся на широку лутку вікна і довго ди-
вивсь на метушливий базар: перед вікнами школи 
стояли гончарі з посудом. 

Жінки й молодиці, торгуючи той посуд, тихо дзвені-
ли глечиками, мисками й макітрами. 

Василь сидів на підлозі, схиливши до стіни голову: 
куняв. 

Вони цілу ніч не спали... 
П'ять чоловік, розповідали червоноармійці, не по-

вернулися з допиту. ї х розстріляли десь під кручами, 
за церквою; а сухорлявого єврея нібито зарубав шаб-
лею сам штабс-капітан Мічугін... 

Отака страшна була ніч! 
Аж стіни побризкані й покроплені кров'ю у канце-

лярії. 
Нікого з піївчан не бачить Гришка коло гончарів — 

усе чужі, з далеких сіл люди... 
Одломив собі шматок паляниці і жував його зніче-

в'я. 
«Може, Василеві дати?» 
Повз блискучі полив'яні горшки й миски майнула 

знайома Гришці постать: Галька. 
У довгій, ніби вона прилипла на стегнах, спідниці, у 

рябенькій, зеленими горошинами засіяній, кофті і в 
шапочці — бриль, сказати, так ні, бо крис немає... 

«Куди це вона так вирядилася? — дивується Гри-
шка.— Невже до них, що раз у раз сварилися були, 
прийшла?» 
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Він зрадів: дивиться Галька на вікна, а в руках у 
неї — біла косиночка: передачу принесла. 

Гришка підбіг до Василя й тихо, винувато торкнув 
його за руку: 

— Галька наша до волості пішла... 
— Га? 
Василь злякано кинувся: він знемігся й заснув. 
— Галька, кажу, пішла до волості,— вдруге сказав 

Гришка. 
І страшне, аж чорне якесь од синяків обличчя рап-

том просвітліло. Очі засвітилися Василеві тихою, не-
висловленою радістю; він метко підвівся на ноги, про-
тер спухлі очі, кинувшися до вікна. 

Нема вже під вікнами Гальки: вона стоїть, бачить 
Василь, коло ґанку, з поручиком чорнявим гово-
рить. 

Схилила, видно хлопцям, голову Галька, зашарілася, 
як півонія та... Офіцер хитає головою, ніби журить і 
докоряє Гальці; ось він витяг срібного портсигара, 
стукає довгим мундштуком папіроси і сміється до дів-
чини ласкаво-ласкаво... Поручикові гвардії сподобалася 
ця покоївка панська! 

Пильно-пильно дивиться він у Гальчині великі сині 
очі... Кинув цигарку на землю, не докуривши: пішли 
обоє на ґанок, до волості. 

На порозі, видно було Гришці, на Гальчине плече 
лягла тонка, маленька рука, зодягнена в білу рукавич-
ку... Сестра оглянулася, повела плечем ще й начосами 
над лобом тріпнула! 

Василь стояв коло вікна із заплющеними очима: 
йому здавалося, ніби очі всіх людей, що товпляться на 
базарі, звернені до ґанку, куди пішла їхня Галька! 

Нічого не сказав Гришці, а мовчки сів на своє старе 
місце і, охопивши голову руками, горів і на обличчі, 
і так — у мислях. 

На підлозі жахались зо сну помордовані й побиті 
за ніч полонені: усе просилися, щоб їх не били більше... 
А деяким снилися бої. «Братці, в тилу кіннота!» — 
говорив орловчанин, що лежав поруч Василя. 
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«Правду казав йому сухорлявий,— верзлося Василе-
ві,— тільки ні до чого вона тепер...» 

Пекучий жаль був за Гришку: чи витримає він тюр-
му? Та й невідомо ще було, куди, до якої тюрми по-
женуть їх? Червоноармійці казали Гандзюкові, що 
більшовики знову захоплять Пії... Десь коло залізниці 
стоїть нібито ціла армія. Згадав Смолярчука і важко, 
схлипнувши, зітхнув. 

На порозі, як мара якась, стояв гармоніст у ласто-
винні; його обличчя — над усі інші — запам'ятав собі 
сю ніч Василь! 

— Ну, орли мокрі, летіть! — звернувся він до здиво-
ваного Гандзюка.— Чого дивишся? Котіться обидва, 
поки Мічугін не прийшов! Кашовари!.. 

Він вивів за двері обох Гандзюків, хлопці самі 
собі не вірили, що з ними діється, бо тільки на ву-
лиці, коло полив'яного посуду, підморгнув їм гармо-
ніст і на мигах пальцями показав... Сміявся прика-
зуючи: 

— Не забудьте сестричці подякувать!.. 
На базарі Василь одразу повернув у глуху вулицю. 

Гришка хотів був затриматися, просто побродити по 
базару,— чого їм тепер поспішати додому? 

Правда, у Василя обличчя синьо-сизе якесь і спухле, 
а сам він згорбився, змарнів і постарішав; але все те, 
мислить Гришка, минулося, вони — на волі. 

Справді, чого їм, на злість Смолярчукові, не пройти-
ся поміж рядами. Зустрінуть когось з піївчан, погомо-
нять... 

— Треба Гальку підождати... От молодець вона, 
правда? — говорить Гришка до брата.— Що то значить 
городська, га? Поговорила з тим чортом у золотих на-
ритниках, а ми вже й дома! 

Василеві болісно скривилося обличчя, аж руку на 
лоба поклав; не дивився Гришці в очі, а суворо, різко 
так, наче на Смолярчуковому просищі: 

— Не туркоти, ради бога! Бистріше іди... 
І бігли обидва закуреною піївською дорогою. Тільки 

за селом коло гречок, наче коло отари овець, зупини-
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лися. Недалеко, на горбах, важко махали крилами віт-
ряки. 

— Так... Перекажи матері, щоб не сердилася на 
мене, чуєш? 

Аж вітряки підросли у здивованих Грищиних очах. 
Чого це Василь переказує? 

Хлопець не встиг промовити й слова, бо з-за рогу 
базарної площі, наче весільний поїзд — з музиками і 
піснями,— виїхала валка мобілізованих підвід: на во-
зах, мов ті німці недавно, з гвинтівками дулом угору, 
їхали солдати. 

Валка возів повернула повз курні Пії — простяглася 
на битий степовий шлях, на Чумацьку дорогу,— до 
залізниці. 

На передньому возі, видно було хлопцям, сидів гар-
моніст у ластовинні. 

У дзвінкому' й чистому повітрі, під високою ба-
нею синього неба, голосною луною котилися його 
слова: 

Прощайте, елочки-сосоночки, 
Прощай, весельїй наш уезд... 

— І Гальку... Я, скажи їй, до смерті не забуду того, 
як вона виручала нас... Так і скажи. 

— А ти ж куди? — глухо поспитав Гришка. 
Василь поцілував брата потрісканими губами, по-

дивився. йому в очі, сповнені жалю, ще й рукою при-
горнув до грудей... Ніколи так не прощався Гришка 
з братом! 

— Я? У військо. До більшовиків...— тихо сказав 
Василь і вирівнявся: — Або все, або нічого! Ну, прощай! 
Держися молодцем! 

І він підбігом рушив у протилежний бік до Чумаць-
кої дороги, просто пішов на блискучі рейки заліз-
ниці. 

Над степом — синій і ласкавий день. 
Гришка довго дивився на високу Василеву постать, 

схожу між рудими гречками на чабана; засмучений і 
безпорадний, він сам поривався йти за ним, а коли по-
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бачив, як гречки заткали удалині брата, тоді тихо по-
вернувся назад — на дорогу. Виліз на кам'яну бабу 
край дороги: все намагався хоч голову побачити Васи-
леву. 

«Хоч би було нагадати йому,— подумав Гришка,— 
про гармонію... Може, трапиться йому де у війську, то 
хай привіз би...» 

Він одкусив собі чорний краєчок нігтя на великому 
пальці, засовався на гарячому піску, вітрами навіяно-
му на кам'яну бабу, і, пхикнувши у маленькі кулачки, 
по-дитячому розплакався. 
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