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ПОВІСТЬ 



Море грало, пінилось цілісінький день і лише над
в~ір втихомирилося й, стомлене, ледве чутно зітхало, 
облизуючи теплими хвилями встелений галькою берег. 

- Чуєте, як дихає, немов жива істота,- обізвався 
до мене Юрій Васильович і тут же запропонував:- Ску
паймося. Гарно ж бо як. 

Не чекаючи моєї згоди, він звівся з плескатого ка
меня, побрів у воду й, коли вона досягла йому під пах
ви, швидко поплив, вправно вимахуючи правою рукою. 

Правою, бо другої, лівої у нього не було. Власне, було 
лише півруки, до ліктя, і плив він загрібаючи воду пра
вою. Плив легко й швидко, як плавають справдешні 
моряки. 

- Ви так добре плаваєте,- сказав я, коли .ми ску
палися. 

Юрій Васильович знову вмостився на камені. 
- На Дніпрі навчився. Там і до води звик, там і 

руку втратив". 

Ми з ним були знайомі всього третш день, відколи 
приїхали в санаторій, і тому розпитувати, коли і як він 
позбувся руки, я вваж'ав передчасним. Можливо, поду
мав, згодом Юрій Васильович сам розкаже цю сумну 
історію. 

І справді, одного теплого серпневого вечора там же, 
над морем, на обшліфованому солоними хвилями плес
катому камені, на якому ми любили сидіти після купан
ня, він розповів її . 

• Юра з матір'ю й тіткою Онисею саме були на горо-
ді, шукали в росяній огудині молоденьких огірків, як 
із-за лісу, що починався одразу за селом, вихопилася 
зграя літаків, з несамовитим ревом пронеслася над ха
тами і полетіла в напрямку Львова. Незабаром звідти 
долинули глухі вибухи, і в небі над містом здійнялися 
високі чорні стовпи диму. 

© Вида·винцтво «Веселка», 1978. (Під назвою «Над Дніпром») 
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- Господи, що то? - злякано звела очі на Юрину 
маму тітка Онися.- Аж земля двигтить. Ти не знаєш, 
Віро? 

Мати мовчки похитала головою." 
Юра тим паче нічого не розумів. М0.Же, військові ма

неври? Але ж видно, що вибухи в місті. Він розгублено 
поглядав то на тітку, то на матір і чи від ранкової про
холоди, чи від страху, який раптом охопив його, затрем
тів усім тілом. 

А над містом глухо гупали вибухи, ранкове небо, 
забарвлене сходом сонця в червоний колір, все помітні
ше чорніло. 

~Хтозна, як би довго стояли в оціпенінні посеред гу
дини тітка Онися з кількома огірками в фартусі та Юра 
з матір'ю, коли б Іх від хати не погукав стривоженим 
голосом дядько Стефан, тітки Онисі чоловік: 

- Ходіть-но сюди мерщій! Горе велике! Війна! 
Якусь мить вони всі троє стояли немов онімілі, а потім 

тітка Онися сплеснула руками й скрикнула голосно: 
- Ой, боже наш, боже! Що ж тепер бу-у-де, Віронь

ко-о? 
Огірки випали з тітчиного фартуха в огудину, а во

на обійняла Юрину маму за плечі й заридала у неї на 
грудях. 

Заплакала і Юрина мама. 
Юра теж збагнув: насувається велике горе. 
Потім вони пішли до хати. Дядько Стефан стояв у 

тіні під грушею з батогом у руці, розгублений, блідий. 
Він працював їздовим у колгоспі й рано пішов на ро
боту, а це, видно, щойно повернувся. 

- Гітлер напав на нас,- мовив глухо.- Передали 
зі Львова в сільраду". по телефону". 

Юрина мама, обливаючись слізьми, одразу ж поча
ла поквапливо збирати у валізи свої речі й попросила 
дядька Стефана негайно відвезти їх з Юрком до міста, 
на вокзал,--,- вони поїдуть додому. 

- Я, певне, відвезу,- не став перечити дядько Сте
фан.- Лишень зачекаємо кілька годин, най з тим бом
буванням у місті втишиться. Бо знаєте, яка там зараз 
веремія. 

Проте мати наполягала їхати зараз, і дядько зрештою 
згодився: 

- Справді, поки я запряжу та доїдемо, воно, може, 
і вгомониться. 

І рушив до хвіртки. 
Вже з вулиці гукнув тітці Описі: 
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- Ти ж там збери їм чогось на дорогу і Миколі де
що передай! 

Микола - це син Дядька й ті<гки, служить разом 
з Юриним батьком, .командиром Червоної Армії, в од
ній частині. За його порадою Юра з матір'ю вже вдру
ге приїхали сюди відпочивати на літо з далекого Арза
маса. Батько - в літні табори, а вони - на Львівщину. 
Дуаке сподобалась їм тутешня природа: ліс, луки, не
глибока, з прозорою водою річечка за селом, сільська 
тиша. А я.кі гарні, привітні люди! У дядька Стефана 
та тіт.ки Онисі Юра з мамою жили за рідних. Юра 
міцно здружився з сільськими хлопчиками, навчився го
ворити українською мовою. 

Поки мама вкладала речі, Юра сказав їй, що побі
жить попрощатися з хлопцями, Стасем та Янком. Тіль
ки ступив 1;1а поріг, а хлопці назустріч. Дізнавшись од 
дядька Стефана, що Юра від'їжджає, прийшли проща
тися. 

Настрій у всіх був пригнічений, і хлопчики більше 
мовчали, спостерігаючи, як Юрина мама з тіткою Они
сею укладають речі. 

Тітка Онися загорнула в широкий листок соняшни
ка велику грудку сиру, натоптала в банку масла, нали
ла в пляшку запашного меду. Потім внесла з комори 
великий шмат сала, в фартусі - сирих яєць. 

- Ой, навіщо ви так багато?- заперечувала мати.-
К.оли. ми його поїмо? · 

Але тітка й слухати не хотіла. 
- Дорога далека, щоб вистачило. 
Все те вона JІ.байливо вклала у великий кошик з 

насінням, щоб не побилося й не потовклося, а зверху 
приклала пиріжками, хлібом. 

Як прощалися - тітка Онися наказувала берегтися 
в дорозі, передавала привіт синові та Юриному батько
ві і просила обов'язково написати, як доїдуть. 

Хлопці 'провели Юру аж за село і довго махали йо
му руками, поки не стало видно. 

Від села до Львова -· недалеко, якихось дванадцять 
кілометрів, але дядько Стефан привіз Юру з мамою на 
вокзал аж під вечір. Дорога була геть забита війська
ми, раз по раз доводилось зупинятись і подовгу стояти 
на узбіччі, поки приїдуть машини чи пройде піхота. 

Та й у місті вони довго петляли вулицями. Поїхали 
однією - завалена цеглою розбомбленого будинку. З 
третього поверху звисало невеличке дитяче ліжко на 
залізних коліщатках. «Мабуть, у ньому минулої ночі ще 
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спав хлопчик чи дівчинка,- подумав Юра.- Де ж вони 
тепер? Чи живі?» 

На другій вулиці упоперек лежали догори .колесамп 
обгорілі трамваї, і їх не можна було об'їхати. 

Із сусідньої з нею вулиці, куди дядько Стефан спря
мував свого .коня, їх завернув військовий патруль, там 
із руїн виносили загиблих. 

К:оли Юра побачJІв мертвих, у нього стислося від 
болю серце, а мати закрила обличчя долонями. У Юри 
теж сльози навернулися на очі. Навіщо, навіщо ця вій
на? Хто це затіяв руйнувати міста, убивати людей? 

Вокзал нагадував розтривожений мурашник. Військо
ві, цивільні, жінки з дітьми бігали, метушилися, хотіли 
ШВИJ,\Ше виїхати, боячись нового нальоту фашистських 
бомбардувальників. 

Цей рух і гамір, людська колотнеча ще більше при
гнітили Юру, і йому так захотілося швидше сісти в 
поїзд і виїхати звідси. Він раз по раз поглядав у той 
бік, куди пішла його мама за квитками, з нетерпінням 
чекав її повернення. йому здавалося, що пішла вона 
вже давним-давно, що десь там, у людському вирі, за
блудилася і тепер не знайде його. Він уже подумував, 
чи не піти її шукати, як мати несподівано стала перед 
ним. Бліда, із синцями під очима, запитала, як він тут, 
чи не хоче їсти, сказала, що вже недовго, залишилося 
ждати, скоро пообіцяли дати їм квитки, хай він почекає 
ще трохи, і знову зникла в людській юрбі. 

Після довгих клопотів, з допомогою військового ко
менданта мамі нарешті вдалося взяти квитки на пере
повнений поїзд на К:иїв. А звідти, сказали, поїдете далі. 

Весь час, поки мати клопоталася про квиток, з ним 
був і дядько Стефан. Він також ходив кудись дізнавати
ся, розпитував, тупцював біля Юри, який стояв під сті
ною вокзалу з речами. А коли все уладналось, допоміr 
сісти в вагон, побажав щасливої дороги й пішов, щоб і 
собі їхати додому, бо надворі вже смеркло. 

Цілу ніч поїзд ішов швидко, долаючи кілометр за 
кілометром, але над ранок, вже під К:иєвом, вибився з 
графіка. Попереду фашистські літа~ш розбомбили якус3 
станцію. 

Стояли довго, просто в полі, поки відремонтували 
rюлію, і далі вже їхали поволі, обережно, бо ремонтни
ки попередили, що ворожі бомбардувальники нападають 
і на поїзди. 

Стривожені цим повідомленням, з вікон усіх вагонів 
виглядали пасажири. 
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Протиснувшись між дорослих, стояв біля вікна сво
го вагона і Юра, не зводячи очей з неба. 

Три чорні цятки, що з'явилися із-за невеличкої білої 
хмари і, швидко збільшуючись, полетіли назустріч поїз
ду, він помітив першим. 

- Летять! Летять! Фашистські літаки летять!- ви
гукнув голосно і тут же злякався свого повідомлення. 
/tдже вони напевне нападуть на їхній поїзд. Що ж буде? 

Хтось став заспокоювати: «Спокійно, може, то на
ші!», але високий, засмаглий на сонці старшина, що сів у 
вагон на одній станції з двома бійцями, скомандував 
усім лягти на підлогу. І не встигли люди впасти додолу, 
у прохода'Х, як над вагонами люто завив мотор літака, 
застрочив кулемет. 1Ще мить - і вибух струснув землю. 
посипалося скло, у вікно дмухнуло їдким пороховим ди
мом. 

Потім - ще вибух, ще. 
Сумно, надривно загув паровоз, поїзд брязнув буфе

рами і став. 
Люди кинулися з вагона. Вистрибували у вікна, зби

лися в дверях. 

Юра з мамою також вискочили і, поки літаки роби
ли другий захід, кинулись у високе жито, подалі від 
поїзда. Чи далеко відбігли від нього - Юра не пам'я
тав. Над головами знову засвистіли кулі. Цього разу 
бомба влучила в один. із середніх вагонів. Юра бачив, 
як він, переломлений навпіл, підскочив угору, відчув, 
як його самого підкинуло над житнім полем. Більше не 
бачив і не пам'ятав нічого. А коли отямився, боявся роз
плющувати очі.•Чому - сам не знав. Лежав і прислухав
ся. Довкіл бул·о тихо. Так тихо, що він одразу почув, 
~к хтось злегка доторкнувся до його плеча й покликав: 

- Хлопчику, хлопчику! Ти живий? 
Юра повернув голову і побачив близько біля себе 

зморшку,J3ате обличчя діда з ріденькою білою бородою. 
«дивина,- подумав.- Звідки він узqвся, цей дід? І чо
му питає - чи я живий?» Кліпнув ще раз очима і поба
чив над собою небо. Синє-синє, без жодної хмаринки. 
І велике гаряче сонце в ньому. Обабіч високі стебла жи
та із сивими вусатими колосками. 

Справді дивно. Дід, небо, сонце. Зелене жито. А де 
ж мама? Чому її нема біля нього? 

- Мамо! Мамоч.ко!- покликав. У відповідь - ні зву
ку. Тоді він запитав у діда:- Де моя мама? 

Дід мовчки звів його за плечі, погладив шкарубкою 
рукою по голові. 
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- Немає уже в тебе мами, онучку. Немає ... 
Юра спершу не усвідомив гаразд сказаного дідом, а 

потім, коли зрозумів - закричав на весь степ: 
- Мамо! Мамочко! Де ти? Де ти? .... 
І поривався встати, та не міг звестися на ноги. Вони 

чомусь боліли, були немов чужі. Він не знав, що його 
оглушило вибухом бомби. 

А мама Юри, молода, вродлива,- лежала поруч у 
зеленому житі й уже не чула, що він кличе її. 

Червоний струмок крові запікся біля її рота. 
- Мамо, мамочко!- нарешті побачив її хлопець і, 

поповзом пересунувшись до неї, впав на груди. 
"дід звівся на ноги і довго стояв поруч, закам'янівши 

в скорботі, і ждав, поки виплачеться Юра. Потім, тяж
ко зітхнувши, відірвав його від матері, взяв її на обере
мок і переніс до бомбової вирви. Поклав на дно ями, 
вкрив обличчя своїм піджаком і, ставши на одне колі
но, почав обома руками загортати. 

- Прости за такий похорон, добра жінко, але краще 
не можу,- сказав тихо. 

Поки все те робив дід, Юра мовчки сидів і спостері
гав за ним. Уже не плакав. Плач застряг у горлі і від
давав пекучим болем. У нього більше немає матері. Ні
коли більше не побачить її, не загляне в її сірі, добрі 
очі, не почує її ласкавого голосу, вона ніколи більше не 
погладить його по голові своєю теплою ніжною рукою ... 

Потім дід підійшов до Юри, обійняв землистими ру
ками за плечі. 

- Ану, спробуй встати. Нам треба йти. Пора. Чуєш? 
Мовч.ки простяг дідові руку, напружив усе тіло й 

підвівся. Ноги тремтіли в колінах, підгиналися, та він 
таки встояв. Тримаючись за діда, ступив один крок, дру-· 
гий, третій ... 

Ішли столоченим зеленим житом, обминаючи вирви 
від бомб і трупи людей. Десь у долині стогнали пора
нені, а біля них гомоніли жінки, подаючи їм допомогу, 
заспокоюючи. 

На залізничній колії догоряли тріскучим полум'ям 
пасажирські вагони. 

Приголомшений смертю матері, Юра ні про що не 
питав у незнайомого діда. Ішов поруч нього покірно, не 
відстаючи ні на крок. 

Мовчав і дід, теж не питав у Юри ніч~ого. 
У першому селі, в яке привела їх курна дорога, дід 

зайшов в одну хату і попросив у літньої жінки чогось 
перекусити. 
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- Здалеку, мабуть, ідете? - поцікавилась жінка, 
глянувши на стомлені обличчя діда й Юрка. 

- Та, вважай, з-під Києва,- зітхнув дід, сідаючи на 
лаву, і розповів про розбомблений фашистами поїзд. 
Тільки про те, що там загинула Юрина мама, змовчав. 
Мабуть, щоб не завдати йому нового болю. 

- Нелюди, іроди прокляті!- промовила жінка гнів
но, і на очах у неї блиснули сльози.- Скільки людей 
згубити! 

Втираючи очі ріжком білої хустки, вона налила Юрі 
й дідові по великому кухлю молока, нарізала хліба. 

Відпочивши в гостинної тітки, дід подякував їй, і 
вони знову рушили в дорогу. . 

- Будемо й далі йти пішки,- сказав дід Юркові.-~ 
Хоч і далеченько звідси до Дніпра, зате безпечніше. 

- А чому до Дніпра? - це було перше, про що за
питав Юра у діда. 

- Бо домівка наша якраз на дніпровому березі.
веселенько пояснив дід, мабуть, порадів з того, що хло
пець нарешті заговорив, і почав розповідати про своє 
село Вишневе, про свою добру, лагідну бабу Катерину. 

- Вона знаєш, як зрадіє тобі? Ти будеш нам як рід
ний, бо нікого в нас немає. удвох з нею віку доживаємо. 

Зачувши, що добрий дідусь веде його в своє село, 
щоб залишити в себе жити, Юра не став заперечувати. 
йшов за дідом, немов сліпий, і волів одного - швидше 
дійти. У нього чим далі, тим тяжче боліли ноги, вс~ 
тіло. Він ладен був упасти просто там, на дорозі, й за
снути. 

,А дідусь продовжував говорити. Немов крізь глуху 
стіну Юра почув, що звати його Єгор, що їздив він про
відувати свого хворого приятеля, товариша по громадян
ській, у Козятин. Разом воювали, разом і поранили їх, 
в одному бою. Тільки діда в ногу, відтоді вона в ньо
го не згинається, а приятеля в голову тяжко. Тож і 
хворіє чоловік тепер. В їхній поїзд дід сів уночі, хотів 
у Києві купити бабі якогось гостинця, але, бач, кл:ятий 
фашист не дав". . 

Юрі стало незручно, що й досі не сказав дідові про 
себе ні слова, і пересилюючи втому. нарешті розповів 
йому: хто він і звідки. 

Дід вислухав його уважно, зітхнув і по хвилинній 
мовчанці с1<азав: 

- Ти хлопець уже немалий, тож не буду тебе вті
шати. Війна - велике горе для людей. Може, випаде на 
тnою долю іще гірше, ще страшніше. Тож будь мужнім 
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і готовим до всього. А в нас із бабою не почуватимеш 
себе сиротою,- сказав і наддав ходи. 

Швидше пішов за ним і Юра. 

2 
У Вишневе вони прийшли четвертого дня в~ечеІ?_і. 

Огорнуте м'якою літньою темрявою, село зустр1ло 1х 
духмяною прохолодою садів та городів, своєю буден
ністю. Десь ревло, припнуте на вірьовці досі не забра
не в хлів теля, скрикнули кимось налякані кури, що 
всілися на ніч на дереві, якась мати кликала до хати 
Оленку й Сергійка, котрі десь загулялися на вигоні. На 
сусідній вулиці жалібно проскрипів колодязний жура
вель, брязнуло відро - хтось брав на ніч воду. 

Хоч село ще не спало, але в хатах не світилося. 
Не світилося і в старенькій приземкуватій, з на

вислою над вікнами солом'яною стріхою дідовій хаті. 
- Спить уже, мабуть, наша баба,- сказав до Юри 

дід, прочиняючи на подвір'я скрипучу дерев'яну хвірт
ку.- Вона в мене одночасно з курми вмощується,- до
кинув жартома. 

Але баба не спала. Сінешні двері були відчинені 
навстіж, і, певне, зачувши дідів голос, вона одразу ж 
стала на порозі. 

- То ти, Єгоре? - обізвалася, біліючи в чорному от
ворі хусткою. 

- Я, а хто ж іще,- відказав, намагаючись бути ве
селим, дід.- Та й не сам, а з Юрою ось,- обійняв Юру 
за плечі.- Отож приймай, бабо, подорожніх. 

Невеличка, сухорлява баба Катерина від хвилюван
ня не знала що робити: тупцяла на порозі, поправила 
на голові хустr<у, провела руками по фартусі, нем'ов 
струшуючи з нього щось. Потім таки знайшлася: 

- От і слава богу, що прийшли. Ідіть же до хати, 
бо стомилися, бачу, за дорогу, зголодніли. 

Юра здивувався. Баба не спитала в діда про нього 
ні словечка, ніби вона давно знає його й чекає іх із 
дідом Єгором додому обох. 

- Спершу з дороги помиємось,- сказав дід.- Да
вай-но лишень відро, я свіжої води принесу з колодязя. 

Вода була холодна і одразу збадьорила Юру. Обмив
шись до пояса і помивши ноги, що аж гули від утоми. 
nін ніби скинув із себе важкий тягар. 

Одразу ж по вечері лягли спати. Юрі баба послала 
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на старенькому дерев'яному ліжку в другш половині 
хати, дбайливо вкрила чистим рядном, і тільки він торк
нувся головою подушки, як одразу ж заснув. 

Ось тоді дід Єгор і розповів бабі Катерині все про 
Юру. 

- Авжеж, нехай живе,- втерла сльози бабуся.
Куди ж йому, сиротині, подітися? А там, може, скоро і 
f ійна закінчиться та батько знайдеться. 

Прокинувся Юра, коли сонце вже височенько підби
лося на небі й щедро світило у вікна. Найперше, що 
побачив, розплющивши очі, це свої сірі штани й карта
ту сорочку. Вони лежали на табуретці біля ліжка ви
прані й випрасувані. «Бабуся Катерина»,- здогадався, 
і на душі потепліло. 

За стіною, яка розділяла хату навпіл, чулася розмова. 
Говорила баба з якоюсь жінкою про нього, Юрка. 

Мабуть, із сусідкою. 
- Бачила вчора увечері - дід ваш прийшов із хлоп

цем якимсь,- цікавилась жінка. 
- Привів хлопчика,- скрушно зітхнула баба і пере

повіла жінці тремтливим від хвилювання голосом сум
ну Юрину історію. А на закінчення сказала:- От ста
рий і забрав його, нехай у нас живе. Гарний такий хлоп
чина, за онука нам буде. 

- А певне,- погодилась жінка.- Куди ж йому те
пер, сироті? Скільки іх, сиротами отакими, зробив фа-
шист проклятий. . 

'Згадка про матір, про своє сирітство, болем запекла 
в грудях, до горла підкотилося щось тверде й давлюче, 
і Юра, уткнувшись обличчям у подушку, заплакав. 

3 
Плакав я довго. А потім почав гарячково думати, 

що мені далі робити,- зручніше вмостився на камені 
Юрій Васильович, підставляючи спину останнім проме
ням сонця, яке висіло вже над самісіньким морем.
Нарешті вирішив просити діда Єгора, щоб провів ме
не на найближчу станцію і відправив додому, в Арза
мас. Звідти я, мовляв, напишу батькові, там мої шкіль
ні товариші, сусіди по квартирі, якось воно буде. 

Дід саме біля повітки вставляв у дерев'яні граблі 
uові зубки. Вислухав мене уважно. 

Складну задачу ти мені загадав,- почухав поти
J111ню і, поставивши граблі під стіною повітки, сів на 
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порозі.- Сідай і ти,- показав рукою поруч себе.- По
думаємо вдвох. 

Я сів і сказав, що думати тут багато немає над ч~.rм. 
Все так просто: відвести мене на станцію, посадити в 
поїзд, і я поїду. Коли ж дідові нікощ1, хай розкаже, як 
дістатися до станції - піду сам. · 

- Ні, Юро, не так це все просто. як тобі здається. 
Ухати тобі не блозький світ, а поїзди тепер, сам бачив, 
як ходять. Бомблять іх фашисти в дорозі, на станціях. 
Та й чого тобі їхати? Батька немає, а сусіди, коли у 
них свої діти, хто знає, як тебе приймуть. Будеш для 
них тягарем. Отож їхати нікуди не треба. Житимеш у 
нас. А батькові давай напишемо листа, щоб знав, де ти 
f як. Він, думаю, буде спокійний, бо в селі й безпечні
ше, і з харчами не так скрутно. Ану поміркуй - правиль
но я кажу? - І дід Єгор обійняв мене, пригорнув до се
бе теплою мозолястою правицею. 

Не погодитися з дідом було важко, бо казав він та
ки правду. Єдине, що турбувало мене,- я не знав бать
кової адреси, він ще не встиг нам прислати з літніх та
борів листа. 

Дід Єгор насупив вицвілі острішки брів. 
- Це вже гірше. А адресу своіх сусідів пам'ятаєш? 
Звичайно, я знав адресу наших сусідів по бу-

динку. 

- Ось і напишемо ім, щоб дізнались батькову адре
су й надіслали нам,- порадив дід.- А тепер ходімо 
снідати. Граблі ми відремонтували, отож заробили у 
баби. 

Коротенького листа сусідці по квартирі, дружині 
капітана Вертієва, з яким служив батько, я написав 
огризком дідового хімічного олівця. Дід пообіцяв зараз 
же й віднести його листоноші. 

А я пішов на вулицю. 

4 
- Гей ти, малий! Ану зажди!- гукнув хтось Юрі в 

спину. 

Юра оглянувся. З двору, повз який він щойно про
йшов, вибігло два хлопчаки. Один високий, тонкий, дру
гий низенький, опецькуватий. Штани в обох на колінах 
вичовгані, аж чорні. Чуби давно не стрижені, роз1<уйов
джені. Тільки у вищого - чорний, а в нижчого - рудий. 
Вищий, крім того, що був худий, мав ще й великі, від
стовбурчені вуха. 
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А опецькуватий хлопчак був кругловидий, повні що
ки його червоніли, мов пофарбовані, а невеличкий кир~ 
патий ніс гусrо усіянйй лапатим ластовиння~. 

- Ти чий? Звідки тут узявся? - намагаючись бути 
суворим, запитав Юру веснянкуватий, змірявши його з 
ніг до голови гострими очима. Увагу хлопчаків, мабуть, 
привернуло те, що Юра був у легеньких літніх череви
кі.х, чистих штанях і сорочці. 

- Діда Єгора онучок, у гості приїхав! - одказав 
Юра, сміливо дивлячись хлопчикам у вічі. 

- Онучок? Ха-ха-ха-хаІ- розсміявся веснянкува
тий.- Подивися на нього,- звернувся до капловухого 
товариша.~ Онучок! 

Той теж rолосно зареготав. 
Юра розгубився. Чого їм смішно, цим хлопчакам? 

Що він смішне сказав? 
- Та тебе вже і в онука не вбереш,- нареготавшись., 

мовив худий, відгорнувши рукою навислий на очі, чор
ний чуб. 

- Мабуть, півтора метра вже буде.' Це раз, А дру
ге - не бреши. У діда Єгора ніяких ону.ків не було й 
немає. І потім - хіба зараз у гості їздять, коли війна? 

Юра переступав з ноги на ногу, розмірковуючи, що 
ім відповісти на це. А втім, яке ім до нього діло? Він іде 
собі вулицею, і не обов'язково розказувати всім про 
себе. 

·...,.... А звідки ти приїхав?____: уже примирливіше обі
звався до Юрка опецькуватий. 

- З Арзамаса. Чули? Є таке місто,- пояснив Юр
ко.- А батько 114ій командир Червоної Армії, з фашиста
ми воює. 

Хлопчики здивовано ззирнулись; Вірити чи не вірити 
цьому сумнівному онукові діда Єгора? 

- Брешеш ти все і про діда, й про батька-команди
ра,- сказав високий. 

- АвЖеж, брешеш,- підтримав його опецькуватий.
Так ми тобі й повірили. 

- Хто, я брешу? - образився Юра.- Самі ви бре-
хуни! . - . 

- Ну, ну, ти не дуже,- погрозливо ступив до ньо
го опецькуватий, і Юркові здалося, що рудий чуб у ньо
го на голові одразу настобурчився, .став мов дріт.- Бо 
ми, знаєш ... 

- Що? - накостричився й собі Юра. 
---- Тоді побачиш! 

- А я не боюсь! 
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- Побоїшся! 
Вони б, може, побилися, але позаду пролунало: 
- Що, півні? Вже познайомились? Дивіться мені, 

не кривдіть Юри, бо вуха пообриваю. Чуєш, Яшко? І ти, 
Сергію! 

До хлопців з веслами на плечі підійшов дід Єгор. В 
солом'яному брилі, босий. 

- Та я що? Ми нічого,- знітився опецькуватий, кот-
рого дід назвав Яшком.- Ми справді знайомимось ... 

Худий, Сергій, мовчав. 
Дід зняв з плеча весла, обіперся на них. 
- Познайомтесь і дружіть. Юрко мій онук. Зрозу

міли? Буде у нас жити. 
~ Обидва хлопці кивнули головами. Звичайно, мовляв, 

чого ж тут не розуміти. Хоч насправді ім таки було див
но. Звідки ж він у діда взявся, цей онук? Адже ні дочки, 
ні сина в нього немає, це кожному в селі відомо. Проте, 
коли дід Єгор каже, значить, це таки правда. Всі у 
Вишневому поважали діда Єгора. Бо він не простий 
собі дід, а партизан громадянської войни, воював у 
дивізії Щорса. 

- Діду, а правда, що німці вже біля Києва і скоро 
й до нас прийдуть? - запитав раптом діда Яшко. 

Обличчя старого спохмурніло, вицвілі брови насупи
лись. 

- Хто вам таке сказав? Брехня. Гуляйте собі, ло-· 
віть рибу і не беріть дурного в голову. Ходімо, Юро.
обернувся до Юрка, скинув на плечі весла і пошкутиль
гав униз вулицею, до річки. 

Юрко пішов слідом. 
Яшко й Сергійко на якусь мить розгубились. Та Яшко 

швидко оговтався: 

- Діду! Хай Юра з нами лишається! Ми йому село 
покажемо. 

Дід зупинився, глянув на хлопців: 
- Не перечу. А як ти, Юро? 
Юра завагався, не знав, що відповісти, і тільки сте

нув плечима. Хлопці знову, мабуть, почнуть розпитува
ти, хто він та як до них у село потрапив. А йому не 
хотілося розповідати про своє горе. 

Дід Єгор помітив його нерішучість. 
- Залишайся, чого вже там ... Хлопці вони добрі. З 

ними тобі буде веселіше. 
- Справді, Юро! Вертайся!- загукали хлопці. 
І Юра вернувся. 
Прізвище худорлявого, вухатого Сергія було - Ков-
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тун, а кирпатого, опецькуватого .Яшка - Печеник. Оби
два перейшли у сьомий клас. Батьки їх теж на фронті, 
на третій день війни пішли. 

- А моє прізвище Анохін,- сказа Юра,- і я теж 
переfІшов у сьомий. 

- Гайда, покажемо Юрі нашу школу,- кивнув .Яшко
ві Сергійко, і вони пішли вгору вулицею. 

Школа Юрі сподобалась. Одноповерхова, але висо
"8, під бляхою, із широкими світлими вікнами. За нею -
просторе подвір'я, спортивний майданчик, сад. 

- А твоя школа, в Арзамасі, гарна?- поцікавився 
в Юри Сергій. 

- У нас цегляна, двоповерхова,- відказав Юра.
В ній колись учився Аркадій Гайдар, що написав кни
гу «Школа». Читали? 

- Звичайно читали!- відказав за обох .Яшка.- І 
«РВР», і «Тімура."». Гарні книжки. 

Від школи хлопці повели Юру до колгоспного саду, 
а звідти по всьому селу, через густі чагарі, понад кру
тими урвищами ярів. В кількох місцях вони переходили 
ці яри по хистких кладках і дерев'яних місточках. 

На одній вузенькій вулиці від поля Юра, Сергійко й 
.Яшко зустріли трьох хлопців з великим двоколісним 
візком. Двоє тягли візок, а третій сидів на ньому спи
ною до товаришів і здіймав за собою босими ногами 
куряву, волочачи їх по піску. 

- Васько, куди ви? - запитав одного з тих хлопців, 
що tягли візок, Яшко. · 

- Ось Мишкові по глину,- кивнув той на товариша, 
зупиняючись. 

- А Ярмол~ що, за пасажира? - показав очима 
Сергійко на хлопця на візку. 

- Ми йому програли, от і веземо,- пояснив Миш
ко.- А ви куди? 

- Село Юрі показуємо,- відповів Сергій хлопцям.
Він до діда Єгора приїхав, його онук. 

Сергійко запропонував хлопцям швиденько привез
ти Мишкові глини і потім усім гуртом піти купатися. 

Хлопці погодились і через годину вже везли до Миш
кової хати повнісінький візок масної жовтої глини. 

Перекинувши її під повіткою, Мишко приплескав 
глину лопатою, і всі вийшли на вулицю. 

- Ходімо швидше,- запропонував Яшка, - бо пече, 
дихати нічим,- і став стягати із себе через голову со
рочку. 

- Не розтанеш, сонях,- обізвався до нього Гриць 
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Ярмола.- Ге ж, хлопці? - обернувся до товаришів. 
- І ти теж, Геж,- відказав йому на те Мишко Оди

нець. 

Юра здивовано поглянув на Сергійка: про що вони 
говорять? «Сонях», «Геж». . 

Сергійко усміхнувся, пояснив. .То в них, хлопЦІв, 
прізвиська такі. Яшко - Сонях, за те, що має кругле 
обличчя і рудий .чуб, Гриць Ярмола - Геж - за те, 1;IJ.O 
майже за кожним словом перепитує: «Ге ж, хлопЦІ?» 
його, Сергійка, за високий зріст називають - Малень
ким. І ніхто за це не ображається, кожен відгукується 
на своє прізвисько. 

То це ви й мене якось прозвете?- вихопилось у 

JОри. 
- А чого ж, можна,- погодився Сергійко.- Будеш 

ти в нас." Онучок.- І розповів Мишкові, Васильку й 
Грицеві, як Юра, коли вони з Яшком запитали, чий він, 
назвав себе дідовим Єгоровим онучком. 

- А що - непогано: Онучок!- вигукнув Гриць Яр
мола.- Ге ж, хлопці? 

Юра не витримав і теж засміявся. Із Грицевого «ге 
ж». Цікавий він хлопець. Блідністю свого обличчя, біля
вим чубом він був схожий на дівчину. І голос мав то
ненький, дівчачий. Коли накидали і везли глину, Гриць 
намагався командувати, хотів, щоб усі його слухались, 
та коли ніхто на нього не зважав - не ображався. Він, 
цей Гриць, трохи нагадував Юрі його арзамаського од
нокласника, сусіда по парті Гену Серебрякова. Тільки 
в Гени були очі чорні, блискучі, мов перестиглі вишні, 
а в Гриші - сині, небесні. 

Біля Дніпра хлопці пробули майже до вечора. 
Там же біля Дніпра Юра розповів хлопцям і про 

Гену Серебрякова, і про інших своїх товаришів, про 
своє тихе, але багате історією місто. 

- А річка у вас є? - поцікавився хтось із хлопців. 
- Є, Тєша називається,- відказав Юра.- Поза міс-

том протікає. Я мало на ній бував і тому гаразд і пла
вати не вмію. 

Для хлопців це було несподіванкою. Як - не вміти 
плавати? І вони тут же вирішили - негайно навчити. 
Хутко перепливли човном на правий берег, зайшли в 
тиху міленьку затоку, і до вечора Юра вже пропливав 
від сухих корчів до невеличкої піщаної коси. 

Ввечері він з радістю похвалився про це вдома. 
- От і добре,- сказав дід.- Бо як же воно, справді, 

біля Дніпра жити і плавати не вміть. 
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Баба Катерина налила з глечика велику чашку мо
лока.' 

- Випий, Юро, бо виголоднів, мабуть,- і поглади
ла по голові. 

Від цього дотику теплої бабусиної руки у Юри 
виступили на очах сльози - так ніжно любила глади
ти його по голові мама. Він часто бачив її у снах, во
Нf приходила до нього в уяві, весела, молода, вродли

ва." 
Та повсякденна увага діда й баби, щирість вишнів

ських хлопців, в товаристві яких перебував щодня, по
волі відволікали Юру від гірких думок, загоювали ду
шевну рану. Ще він тішив себе надією, що Червона 
Армія ско'ро розіб'є фашистів, що, одержавши батько
ву адресу з Арзамаса, він напише йому, і батько забе
ре його до себе. 

Тим часом події розгорталися зовсім не так, як спо
дівався він, як думали всі у Вишневому. З репродукто
ра на стовпі біля колгоспної контори щодня лунали на 
все село зведення Радянського Інформбюро, в яких го
ворилося, що наші війська з боями залишають великі 
міста і населені пункти, що на зайнятій території фаши
сти чинять над беззахисним населенням нечувані звір
ства. 

5 
Минали дні за днями - гарячі, спекотю, 1 кожен з 

них ніс людям нові турботи, тривоги". 
Якось Юра fздив з дідом на луг за Дніпро згрібати 

в копиці сіно. Повернувшись увечері додому, нашвидку
руч повечеряв і побіг провідати друзів. 

Але ні Яшка, ні Сергійка дома не було. Молодша 
Сергійкова сестра, шепелява Тетяна, сказала: 

- Вщш післи до сколи. 
- Чого? - поцікавився Юра. 
- Не знаю,- стенула плечима дівчинка. 
Недовго роздумуючи, Юра подався до школи й собі. 
Та по дорозі зустрів Яшка й Сергійка в оточенні 

хлопчиків і дівчаток. 
- Чого це вас у школу кликали?- поцікавився. 
Хлопці пояснили: завтра в колгоспі починаються жни

ва, і вони вирішили допомогти дорослим, бо робочих 
рук залишилось мало, коней у жатках повинні водити 
жінки, а снопів в'язати нікому. 
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- А я? Мене візьмете з собою? - вихопилось у Юри. 
- А ти був коли на жнивах? - запитав хтось із 

гурту._- _ _ 
Юра знітився. 
- Ніколи. 
- Будеш зі мною біля коней,- Сказав Гриша Ярмо-

ла.- А потім ми тебе всього навчимо. Ге ж, хлопці? 
- Зачекай,___: перебив його Сергійко.- Ми поговори

мо з бригадиром, тіткою Наталею, і він буде куховарці 
допомагати обід варити, а після обіду в'язальницям во
ду носитиме. 

І хоч Юра не уявляв цієї роботи, однак погодився 
охоче. йому аби разом з товаришами. 
~ Вдома розказав про це діду Єгору й бабі Катерині. 

- І я завтра на жнива піду,- сказав дід,- отож 
готуй нам, стара, сидір на двох. 

Баба Катерина з подивом глянула на нього. 
- Що, хіба вже тебе з баштану вигнали? 
- Скорочення штатів, бабо,- розгладив свої рідень-

кі вуса дід, посміхаючись.- Кавуни ще, бачиш, зелені, 
то мене перекидають на жнива. 

6 
".У поле виїжджали з колгоспного двору підводами. 

Жінки й дівчата з граблями, діди з косами. Сергійко, 
Яшк:о й Гриць· доїхали верхи на конях, Васько Гарбуз 
вмостився на бочці з водою. Попричіплюва.дися на всіх 
возах і решта хлопчиків. Юра ж із дідом Єгором сіли 
на підводу до куховарки. 

В _полі Юра з цікавістю спостерігав, як працюють, 
стрекочучи й махаючи крилами, жатки, як швидко і 
вправно дівчата й жінки в'яжуть тугі пшеничні снопи, 
як склqдають їх у копи .. 

День стояв погожий, сонячний, люди працювали 
дружно. 

Юра з куховаркою, тіткою Уляною, розташувались 
тут же, біля пшеничного поля, край дороги. Викопали 
вузеньку канаву, встановили над нею котел на чотирьох 

засмалених цеглинах і сіли чистити картоплю. 
Потім тітка Уляна звеліла Юрі налити в казан во

ди з бочки і розпалити під ним дрова. 
Коли дрова добре розгорілися, Юра запита13 тітку, 

що йому зробити ще. 
- Набери відерце води й понеси кщарям та в'язаль-
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ницям, мо', вже хто й захотів пити, сонце, бач, як при
пікає. 

Важке відро тягло Юру до землі він кілька разів 
зупинявся відпочити, поки доніс до в'язальниць. 

- Кому води холодної?- гукнув. 
Витираючи рукавами спітнілі обличчя, жінки підхо

дили до хлопця, жадібно пили, передавали кухоль з 
руі у руки. 

- Спасибі,- дякували Юрі і знову мовчки бралися 
до роботи. 

Відро трохи полегшало, і хлопець уже веселіше ру
шив навпрошки до жаткарів. З-під ніг пурхали зелені 
коники, розбігались сірі ящірки, а у високому, нагрі
тому сонцем світло-синьому небі пряли пісню дзвінко
голосі жайворонки. 

Не доходячи до жатки, що стрекотіла йому назустріч, 
хлопець раптом почув, як у нього за спиною, немов 

прорвався з-під землі, почувся дивний виючий звук. 
«'ІЦо б то?» - оглянувся. І одразу ж побачив, як 

низько над землею, прямо на нього, на людей, що теж 
обернулися на цей незвичний гул. летіли три літаки. 

«Наші чи німецькі?»- закляк Юра на місці, при
клавши долоню дашком до очей. Літаки тепер літали 
над Вишневим часто, але дуже високо, так, що не мож
на було розрізнити: свої чи ворожі. 

Угледівши літаки, один із хлопців-їздових на жат
ці став привітно махати ім картузом. Та раптом з 
літаків застрочили кулемети: др-р-р-р-р, др-р-р-р-р-р, 
др-р-р-.р-р-р". 

- Лягай!- крикнув хтось із дорослих від жаток. 
Літаки з чорними хрестами на крилах з несамови

тим ревом промчали над полем, над людськими голова

ми й швидко зникли. 
Поволі зводились із стерні люди. 
Непода.дік від Юри лежало боком відро і трохи 

далі - кухоль. Юра також поволі звівся на ноги. 
- Юра, Юра! Онучок!- махали картузами від жа

ток Яша, Сергійко і Гриць.- Іди-п сю-у-ди! 
- Злякався? - запитали, коли підійшов до них, хоч 

у самих були бліді обличчя. 
- Злякавсь,- признався Юра і перевів погляд на 

порожнє в руці відро.- Ніс вам води". 
- А ми й не хочемо ще. Правда, хлопці? - заспокоїв 

товариша Сергійко, відкинувши рукою з лоба пасмо 
змокрілого чорного чуба. 

- Авжеж не хочемо,- за всіх відказав Яша і по-
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чав обтрушувати на колінах штани - були геть у землі. 
- От фашисти прокляті! - виплутував коней з по

сторонків Гриць.- На беззахисних людей нападають! 
Не встигли хлопці завести коней в загінку, як з-за 

лісу знову долинув гул моторів. . 
Друзі задерли голови в небо і цього разу побачили, 

як ті ж самі фашистські літаки чимдуж тікали від трьох 
наших тупоносих 'винищувачів. 

Ось нарешті нашим льотчикам вдалося обійти фа
шистів і нав'язати ім бій. Літаки робили неймовірні 
віражі, ставали дибки і свічками піднімались у небес
ну вись, а потім стрімко падали вниз, знову вирівнюва
лись, .кружляли по колу, намагаючись причепитись один 

dдному до хвоста. І стріляли, стріляли, стріляли ... 
Невдовзі після кількахвилинного поєдинку один ні

мецький літак спалахнув і камнем пішов до землі в 
напрямку Дніпра, тягнучи за собою чорну смугу диму. 

- Ур-р-раІ Ур-р-ра!- закричали хлопці, підстрибую
чи і підкидаючи вгору картузи.- Так тобі й треба, фа
шист проклятий! 

Інші два ворожі літаки одразу кинулися навтьоки . 
.. .До пізнього вечора не переставали стрекотіти у по

лі жатки, не розгиналися жінки, в'яжучи тугі золотаві 
снопи, а піонери зносили і складали їх у полукіпки. 

Коли згасла денна спека і люди вже не хотіли пи
ти, Юра залишив відро й кухоль біля бочки над шля
хом і також стягував снопи. 

- Ну як, онучок?- запитав його ввечері, повернув
шись із дальніх гонів з косою за плечима, дід Єгор.
Не втомився? 

- Ні,- заперечливо похитав Юра головою, хоч на
справді боліли од відра й снопів руки, горіли поколоті 
стернею ноги. 

7 
Велике червоне сонце нарешті пірнуло в море, і те

пер там, на обрії, де небо зливалося з безмежними про
сторами води, стояла велетенська заграва. 

- Краса яка,- замилувався нею Юрій Васильо
вич.- Схоже, ніби сонце запалил'о море і воно поволі 
горить собі рівним полум'ям. 

- Схоже,- погодився я.- У вас тонке відчуття ху
дожника. 

- Не знаю, я.к це назвати, але люблю дивитись, ко-
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ли заходить сонце. І як сходить - люблю. Надивився у 
Вишневому. Майже щодня вставав рано, а лягав пізно. 
Особливо в ті жнивні дні сорок першого,_;, зітхнув 
Юрій Васильович.- А після жнив я загітував своїх дру
зів, Сергійка і Яшка, їхати на фронт. Хлопці охоче при
стали на мою пропозицію, бо я обіцяв їм, що на фронті 
ми обов'язково знайдемо мого батька і він нас влаштує 
к1ди захочемо: в розвідку, помічниками кулеметників, 
артилеристів. Думка знайти батька переслідувала ме
не в ті дні все частіше й частіше, бо минуло вже бага
то часу, а відповіді на мій лист не було. Отож і вирі
шив я - тільки на фронт, тільки там розшукати бать
ка і з ним разом помститися фашистам за смерть 
матері. 

8 
".Вийшли з села на світанку. Село ще дрімало, опо

вите білою .ковдрою туману, на вулицях - ні душі, і 
хлопців ніхто не помітив. А хоч би й зустріли кого -
в кожного у руці вудочка, ідуть ловити рибу. 

За селом хутко сховали свої снасті, дістали з кущів 
велику торбину з харчами та одежею, яку нарихтували 
звечора, й швидко подалися степовою дорогою. 

Іти було легко й свіжо, бо вночі невеликий дощ при
бив t1a дорозі куряву. 

В степу пахло полином, придорожнім різнотрав'ям. 
йшли мовчки, поспішали, ·щоб· швидше відійти по

далі від села, щоб ніхто не міг наздогнати і завернути 
назад. 

Торбу несли по черзі, часто міняючись, бо була таки 
важка. Напхали її хлібом, салом, печеною картоплею. 
Була в ній і банка меду, приніс із дому Сергійко. Під
жаки та черевики взяли про всяк випадок, хоч були 
твердо переконані, що в армії іх відразу обмундирують. 

Першим порушив мовчанку Яшко. 
- Ох і буде шуму, як наші довідаються, що ми втек

ли! Все село говоритиме! А хлопці на чім світ лаяти
муть - чому іх не взяли. 

- Мені маму жаль,- зітхнув Сергійко.- Вже дав
но від тата листів немає, а тут і я". з дому пішов. Важ
ко їй буде з Тетянкою. 

Сергійкова згадка про свою маму болем віддалася 
n серці Юри. Мама, мама". Сергійко тільки на певний 
11ас розлуt1ається з нею, а в нього, Юри, -ніколи її біль-
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ше це буде, навіть не зможе піти на її могилу, бо й 
могили над нею немає. 

Очі Юри заволокло слізьми, і він, щоб їх не побачи
ли хлопці, наддав ходи, вирвався на крок від них упе-
ред і став утішати Сергійка: . 

- Мені теж жаль своїх діда й бабу. Але ж хіба ми 
задля забави в;rекли? На фронт же, фашистів бити! 

Вже давно зійшло сонце й гаряче припікало хлопцям 
у спини, висушуючи дорогу, випиваючи на стернях і 
придорожній траві сріблясту росу. 

йти ставало важче. Але ніхто з них не нарікав, бо 
знали - на фронті буде ще важче. 

~ В селі Степівці, що розкинулось у вибалку, хлопці 
зайшли в крайню хату, попросили напитися, бо знема
гали від спраги. 

- Витягніть собі з колодязя та й пийте,- окинула 
їх допитливими очима жінка, подаючи великого кухля. 

Вода була холодна, аж ломило в зубах. 
Напившись, подякували жінці. 
- На здоров'я. А звідки це ви й куди йдете?- по

цікавилась вона.- Не на станцію часом? 
- На станцію, а що?- перепитав Сергійко. 
- Кажуть, її вночі зайняли фашисти,- зітхнула тіт-

ка.- Наші жінки повернулися вранці. Ходили на базар 
і ледве ноги назад принесли. 

Хлопці заніміли від подиву. 
- Як фашисти? А наші ж де? А бою чому не було? 
- Цього я вже не знаю, синочки,- розвела руками 

жінка.- Тож вертайтесь ви, мабуть, додому, щоб на бі
ду не натрапили. Бо казали жінки, грабують там, стрі
ляють, жах що твориться. 

Друзі стояли біля тітчиного двору розгублені й при
гнічені. 

Як же так? Ні фронту ніякого, ні боїв, і раптом -
фашисти? 

А може, це тітка хоче їх налякати? Та говорить ніби 
серйозно". 

- Що ж робити? - глянув на товаришів Сергійко.
Підемо чи". 

- Ні, я не вірю!- перекинув за плече торбу Юрко, 
була його черга нести.- А чому наших військ ніде не 
видно? Тут щось не те! Ходімо! 

Та зайшли вони недалеко. В кінці вулиці, що виво
дила з села, спершу почувся тихий, а потім виразніший 
гул моторів, і з-за крислатих верб виїхало одразу кіль
ка мотоциклів з кулеметами. 
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- Фашисти!- вигукнув злякано Сергійко пригин
цем шугнув у чийсь двір, за похилену лісу. 

За ним - Юра і .Яшко ... 

9 
Юрій Васильович шумно зітхнув: 
- Важко вам передати, який розпач охопив нас то

ді, ів Степівцях, коли в село увірвалися фашисти. Від 
гіркого жалю, що все так несподівано сталося, ми роз
губились і мало не стали жертвами фашистів. Вони, 
мабуть, помітили, як ми шмигнули через чиєсь подвір'я, 
і відкрили по нас вогонь. Добре, що за лісою, під якою 
ми попадали, був погріб і нас по одному затягнула в 
нього якась жінка, а то б загинули. 

Там, у погребі, накрившись дерев'яною лядою, мн й 
просиділи до ранку наступного дня, зі страхом прислу
хаючись, як через село йдуть фашистські танки, машини. 
Л вранці, коли все вщухло, тітка порадила нам хутчі
ше йти додому, бо за нами вже напевне турбуються 
рідні. 

Коли ми вилізли з погреба, в селі стояла така тиша, 
немов воно вимерло, хоч то тут, то там на подвір'ї мовч
ки, мов тіні, блукали біля згарищ люди. 

Вранці того ж дня ми вирушили назад, у Вишневе, 
сповнені ненависті до фашистів. Дорогою домовились, 
що будемо боротися з ними до останнього подиху. Ді
станемо зброю, викопаємо в лісі землянку і будемо на
падати на гітлерівців, які йтимуть через наше село, під
риватимемо мости._ руйнуватимемо дороги. Тобто стане
мо партизанами. 

- Проте,- посміхнувся Юрій Васильович,- яке ж 
було наше розчарування, коли ми дізналися, що у Виш
неве гітлерівці не заходили, навіть мимо не проїздили. 
Не було їх і на другий, і на третій день. Мабуть, тому, 
що лежало воно осторонь, центральних доріг, було да
леко від райцентру і навколишніх сіл. 

Та невдовзі, десь, мабуть, через тиждень, у селі з~я
вилася німецька влада: староста і два поліцаї . .Як і хто 
їх настановив - не пригадую, та коли ми з хлопцями 
довідались про це - одразу ж оголосили іх своїми во
рогами і вирішили знищити. 
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10 
Поліцай Веризуб повертався додому в доброму на

строї, його похвалив староста за ретельну службу. Як 
же, на Веризубовій дільниці села .13ийшло на роботу 
найбільше людей. Навіть кількох підлітків вигнав. Хай 
працюють, хай ~нають Веризуба, він ні з ким не стане 
панькатись, сповна віддячить односельцям за те, що в 
тридцятому році проголосували розкуркулити й висе
лити його батька. Правда, багатьох з тих, хто голосу
вав, уже немає на світі, але є їхні діти, родичі. І він 
помститься їм. Тепер він - власть, його право. Уперла
~ся ж сьогодні вранці одна - Оксана Коваленчиха, доч
ка першого голови колгоспу, того, що розкуркулював 

батька - не піду на роботу, і край. То він, Веризуб, за 
відро води та в піч (топила якраз), а саму в плечі при
кладом з хати виштовхав. Чоловік проти німців воює, а 
вона ще опирається! О, він ще покаже себе! Будуть 
вишнівчани кланятись йому в ноги, як кланялись ко
лись старому Веризубові. 

Жив новоспечений поліцай у новій просторій хаті, де 
донедавна були колгоспні дитячі ясла. Стояла вона під 
горою, в молодому вишняку, і щоб дійти до неі, треба 
зробити велике коло. 

Але Веризуб завжди ходив навпрошки звивистою 
стрімкою стежкою понад глибоким яром, порослим гус
тими кущами й деревами. Сам же яр переходив клад
кою з двох дерев'яних .колод. 

Було вже пізно, темно, і поліцай ішов поволі, щоб 
не оступитися, бо тільки захурчиш у яр, в якому і в со
нячний день не видно дна, лиш чути, як дзюрчить 

вода. 

Аж ось нарешті стежка скінчилася, і він ступив на 
кладку. З глибини яру на нього війнуло холодною во
логою. 

Ступав обережно, ледве пересуваючи ноги, в котрий 
уже раз міркуючи, що треба полагодити перехід, по
класти поряд цих двох колод ще одну і хоч з одного 
боку прибити жердину, щоб мати за що держатись ру
кою. Так буде зручніше й безпечніше. Особливо вночі. 

«Завтра ж таки й зроблю,- вирішив Веризуб.
Неодмінно. Пришлю двох дідів, і хай полагодять, бо як 
підуть дощі - тут не перебратись через слизоту». 

Раптом Веризуб відчув, як одна з колод ворухнулася 
у нього під ногами, мов жцва, ттотім стала переверта-
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тись. Він втратив рівновагу разом з колодою полетів 
у провалля. 

- А-а-а-а-а-а!- долинуло звідти й одразу ж зав
мерло. 

Над яром знову зім.кнулась тиша осінньої ночі. Тіль
ки ледве чутно шелестіло на деревах і кущах пожовкле 
листя. 

і 

11 
Крізь сон Юра почув, як дід Єгор, повернувшись від 

череди, хвалився бабі Катерині: 
- Там таку новину жінки проказали. Веризуб в 

яр уночі звалився. Чи кладка осунулась, чи що. Ребра 
потрощив, руку. І мову з ляку одібрало. 

- От і слава богу,- відказала баба.- Та1< йому, 
гаспидові, й треба. Аби був і околів там. Нализався 
десь, як свиня. 

- Так немов і не п'яний був, кажуть. 
- То, може, хто турнув. Хіба ж не заробив? 
«Отож, живий,- подумав Юра.- Жаль ... » 
Хлопець ще трохи полежав і вирішив - пора вста

вати. 

Скочив з ліжка, швидко одягнувся й вийшов у перед-
ню кімнату. . 
~ Доброго ранку!- привітався. 
- Здоров, онучку! - відповів дід Єгор.- Міг би сьо

годні й довше поспати, до молотарки не підеш, нікому 
до неї людей ВИІЮНИТИ. 

- Як?- удаючи, що не зрозумів дідового натяку, 
перепитав Юра. 

- А так, що Веризуба чорти в яр уночі штурхнуJІИ, 
ледве живого, кажуть, витягли. 

- Хай не ходить поночі,- стримав усмішку Юра і . . 
шмигнув надв1р умиватися. 

Поснідали, і Юра сказав дідові, що хоче побігти до 
хлопців. Хотілося почути, що там, на їхньому .кутку, го
ворять люди про Веризуба. О, про цю подію сьогодні 
все село говоритиме. 

Уже дійшов до воріт, як раптом від повітІ<и його 
rу1<нув дід. 

- Юро, а вернись-но на хвилину. 
«Навіщо я йому потрібний?» - здивувався Юра. 
Вернувся, глянув на діда, і в душі похололо. Дід 

Єгор тримав у руках заплутану вірьовку, ту саму, якою 
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вони вночі зірвали над яром перекладину з Веризубом. 
Він кинув її як попало за двері, не подумавши, що це 
може викликати у діда підозру. 

- Ти нікуди не брав вірьовки? - питав його тим 
часом дід. · 

Юра розгубився. Відчув - обличчя почервоніло. Очі 
самі опустилися· вниз. 1Що казати? Признатись? Ні. Адже 
вони з хлопцями поклялись. І обдурювати дідуся него
же . .Як бути? 

- .Я... Ні... Тобто брав ... - пробурмотів під ніс.
Сергій учора відро в колодязь впустив ... і ми ловили ... 

Дід Єгор пильно подивився на Юру. 
- Відро, кажеш? А чому ж вона не мокра і один 

кінець у глині? 
Юра мовчав, копирсаючи поперед себе ногою землю. 
- Ой, щось тут не те,- скрушно похитав головою 

дід.- І прийшов ти вчора додому пізно. Дивись мені, 
щоб не догрались ви з хлопцями. Біжи вже, певно, ждуть 
не діждуться ... 

Поспішаючи до хлопців, Юра картав себе за таку 
необачність. Це ж добре, що дідусь догадався. А коли 
б хтось чужИ:й? 

Сергій і .Яшко зустріли Юру з радістю. 
- Чув? Добре потовкся Веризуб. Не скоро ви

чухається! 
- Тепер треба його напарнику Крисі щось придума

ти,- гаряче зашепотів Яшко.- Щоб і він скрутив в'язи. 
- Правильно,- підтримав товариша Сергійко.- А 

потім і до старости доберемось. Ми їм покажемо, за
проданцям! 

Веризуб і Криса були синами сільських куркулів. 
Старостою ж, на подив вишнівчанам, став учитель сіль
ської школи Петро Павлович Назимок, і це особливо 
всіх обурювало, а школярів найбільше. 

Вислухавши уважно друзів, Юра тут же охоло
див їх. 

- Так-то воно так. Та мій дідусь Єгор здогадується, 
що з Веризубом - наша робота. 

- Як? - в один голос вигукнули хлопці. 
- А ось так,- і розповів їм про випадок з вірьов-

кою. 

Яша й Сергій промовчали. Хоч діда Єгора боятися й 
не слід, але такої необачності надалі припусr{атися не 

можна. 

- Ех, ти, Онучок, отак попастися з вірьовкою,- по
хитав своєю рудою головою Яшка. 
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- Треба якось обмовитись матері, що я справді 
вчора упустив відро в колодязь,- сказав Сергій.- Доб
ре, що її не було вдома. 

Поки не забудеться історія з Веризубом, Криси й 
старости хлопці вирішили не чіпати. 

12 
Тієї ночі Юра прокинувся раптом, немов його хто 

штурхнув під бік. Про.кинувся и одразу ж почув, що в 
сусідній кімнаті хтось говорить. 

Він сів на ліжку й прислухався: хто б то? Говорило 
двоє - дідусь Єгор і ще хтось. 

- ". Фашистам треба хліб, тому й наполягають,
бубонів притишений голос.- Комендант отак і сказав 
учора - організуйте молотьбу вдень і вночі, і щоб до зер
нини вивезли. 

- Вас туди викликали? - перепитав дід. 
- Так, усіх старост, і всім такий наказ,- відказав 

незнайомець.- Отже, треба щось робити, і то якнай
швидше. 

Чути було, як під одним із тих, що розмовляли, рип
нув стілець, а другий знову зітхнув. 

«Чекай, чекай,- напружив Юра пам'ять.- Та це ж 
чи не староста Назимок? Чисто його голос. Ось тобі й 
маєш!» 

' - Але що ж робити? - порушив мовчанку дід 
Єгор.- Треба б з Якимом Панасовичем порадитись, так 
він пішов за Дніпро і буде не раніше, як через тиждень. 
А за тиждень 'багато води збіжить. 

- Авжеж,-,- погодився дідів співрозмовник.- Тож 
треба нам з вами вирішувати, Єгоре Хомичу. 

Далі вони перейшли на шепіт, і Юра як не дослухав
ся - нічого не міг розібрати. 

«Ощ~ так новина,- думав.- Виходить, староста На
зимок". Хлопці не повірять, коли дізнаються». 

Ліг і довго не міг заснути, а вранці прокинувся піз
ніше звичайного і хутко надвір - умиватися. 

- Бабусю, а де це дід? - вбіг у хату, витираючись 
рушником.- Ніде його на подвір'ї не видно. 

- Ге-е, онучку, вже давно пішов, чогось йому в Жу
равку треба,- відказала од печі баба.- А навіщо він 
тобі? 

- Та так, просто запитав.- А в думці майнуло: 
знаю, в яку Журавку". 
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Ось тоді я й здогадався, що мій дід Єгор не зви

чайний собі дід,- пояснив мені Юрій Васильович.
Адже коли до нього приходив за порадою сам староста 
Назимок, коли він згадував у розмові з ним я.когось 
Якима Панасов.ича - це означало, що дід Єгор з кимось 
зв'язаний, що вони із старостою виконують чиєсь до
ручення. А чиє, як не підпільників або партизанів? Я 
одразу ж побіг до хлопців, щоб похвалитися цим і по
міркувати разом, як і чИм допомогти дідові Єгору та 
старості Назимку. 

14 
Коли дід Єгор повернувся з Журавки, Юра довго не 

насмілювався звернутись до нього з проханням, боявся, 
щоб знову не завів розмови про вірьовку. 

Та нарешті зважився. 
- Дідусю, дозвольте я сьогодні ночуватиму в Сергій

ка. його мама пішла в Луковицю до родичів. І Яшко 
ночуватиме. Ми втрьох. 

Дід Єгор пильно оглянув Юру з голови до ніг: 
- Зібралися ж ви - нерозлийвода. А вірьовки вам 

більше не треба?" 
Юра відчув, як почервонів. 
- Я більше нічого не братиму без вашого дозво

лу,- пообіцяв. 
- Гаразд, іди ночуй,- дозволив дід. 
Сергійкова мати таки справді пішла з малою Тетян

кою до своєї сестри в невеличкий, сусідній з Вишне
вим, хутірець, і хлопцям не треба було чекати кращої 
нагоди, щоб здійснити задумане. 

Цього разу вони все до дрібниць зважили, обмірку
вали. 

Вийти ввечері із села мали неглибоким, густо по
рослим чагарниками яром. З яру у ріденький кущ сос
нячка, а там польова піщана дорога, степ. 

Отож як тільки добре стемніло, хлопці дісталися 
городами до того яру і шаснули в його зарості. Оба
біч звивистої стежки нависало лапате гілля, хльоскало 
по обличчю, по руках. Але друзі на те не зважали, йшли 
швидко, щоб за годину впоратись і повернутись додому. 
Сергійко навіть хати не замкнув і не погасив на прико
минку підсліпкуватого каганчика, на випадок, коли хто 
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з сусщш зайде, хай думає - господарі дома, просто 
вийшли десь недалечко. 

Яр нарешті скінчився, стежка вивела хлопців на до
рогу попід сосняком. Вони причаїлись за ним, віддихую
чись, стали слухати, чи ніде нічого не чути. 

Навколо стояла німа польова тиша. 
- Ходімо,- прошепотів Юра. 

і Молотарка стояла неподалік дороги, її сюди пере
везли вдень з іншого поля. Присівши, хлопці побачили 
її контури на тлі зоряного неба. 

Перед тим як іти, вони тягли жеребки, кому вико
нати найголовніпіе. Випало Яші. 

Сергій і Юрко лягли тут же на стерні, щоб бути на 
сторожі, а Яшко хутко пригинцем подався до моло
тарки. 

Не повертався він довгенько. Хлопців почала брати 
нетерплячка. 

І чого там так довго вовтузитись?- прошепотів 
Юра. 

- Не знаєш Соняха, він ніколи не поспішає, вай
ло,- буркнув невдоволений Сергій. 

А Яшка все не було. 
- Може, його там Криса схопив? - занепокоївся 

Юра. 
- Не може бути,- заперечив Сергійко.- Ми б по" 

чули. Та й не прийшов ще Криса, дома він, я точно 
бачив. · 

Нарешті від молотарки зачорніла Яшкова постать. 
Наблизившись, він обізвався до хлопців: 

- Гайда! Вс~ гаразд! 
Юра й Сергій схопилися на ноги. 
Бігли до самого села. Перед тим як пірнути у яр, 

оглянулись і побачили, що горить не лише молотарка, 
вогонь охопив уже і дві пшеничні скирти, між якими 
вона стояла; яскраве полум'я, здіймаючись високо вго
ру, вже Довгими червоними язиками лиже чорне нічне 
небо, ген-ген осяває голий принишклий степ. Відсвіт по
жежі сягав аж сюди, до села; хлопцям здалося, що во

ни навіть чують гоготіння вогню. 
Горіла та пшениця, яку вишнівчани косили у перші 

дні жнив. Косили, складали в копи, звозили в скирти. 
А тепер нехай згорить. Щоб не дісталася ворогові. 

У кожного з хлопців щеміла душа, було жаль своєї 
праці і праці односельчан, але вони вже розуміли, що 
закони війни жорстокі і з болем у серці іх треба вико
пувати. 
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Аж як опинилися в Сергійковому дворі, кожен пере
вів подих, витер з чола піт, відчув полегшення. 

Люди в селі одразу побачили пожежу. Повиходили 
з хат, гомоніли на вулицях, вгадували, де і що горить. 

- Мабуть, скирта соломи! 
- Здається, молотарка! 
- Ні, молотарж<а далі! 
Раптом біля управи хтось шалено закалатав у рейку. 

Мабуть, поліцай Криса, щоб виправдати своє запізнен
ня на сторожу до молотарки. Поки відлежувався дома 
Веризуб, Криса ходив стерегти молотарку щоночі. 

Дивлячись на пожежу, хлопці не помітили, коли й 
з,рідки на Сергієвому подвір'ї опинився дід Єгор. 

- Ну, подивились? - запитав.- Тепер ходімо ли
шень до хати, сказати вам щось маю. 

Друзі здивовано перезирнулись, і в погляді .кожно
го запитання: що? 

В хаті дід Єгор сів край столу, а хлопці рядочком на 
полу. 

- То хто у вас за старшого?- поцікаnнвся дід. 
Всі втрьох пересмикнули плечима, глянули один на 

одного. 

- Ніхто,- на правах господаря відповів Сергійкс. --
Ми всі". однакові. 

- Однакові? Гаразд,- погодився дід Єгор.- Тоді 
скажіть мені, розумники, де ви годину тому були? Звід· 
ки прибігли, захекавшись? 

У Юри тенькнуло серце. Що за халепа? Звідки дід 
усе знає, як про все здогадується? 

- Ми нікуди не бігали, дома були,- поспіш1ш Сер
гійко. 

· - Правда, діду! Дома! - підпрігся до нього й Яшка. 
Дід Єгор суворо поглянув на Юру. 
- А ти чого мовчиш? Бреши й ти дідові, що з хати 

не виходили! 
Юра мовчав, винувато опустивши очі. А думка би

лася в голові, мов спійманий птах: «Звідки він дізнав
ся?» 

- Так от що, хлопці,- помовчавши, сказав дід.
Нечисто. ви робите. І з Веризубом нечисто, і сьогодні з 
молотаркою. Так необачно діяти. 

Над хлопцями немов ударив грім. Оце влиплиІ 
- Отож віднині щоб ніяких мені фокусів,- вів дід 

Єгор далі уже суворіше.- Бо не подивлюсь, що кожен 
з вас врівень зі мною, а так одшмагаю паском ... Та ви 
знаєте, чим це все може скінчитися? Шибеницею! 
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І Юра, і Сергійко, й Яшко бачили - не жартує дід, 
і тому не сміли виправдовуватись. 

На хвилину в хаті запала мовчанка. 
- Я знаю, ви хочете боротись з окупантами,- по

рушив мовчанку дід.- Але що ви зробите втрьох, без 
дорослих? Тут треба більшу силу. І ніколи не спішити, 
як ви з Веризубом. Та й сьогодні з молотаркою. Тож 
давайте домовимось - без мого відома більше не ро
бити нічого. І запам'ятайте: про нашу розмову нікому 
ні слова. Жодному з хлопців. Це - раз. Друге - ніко
ли й нічого у мене не розпитувати. Я вам все, коли бу
де треба, розкажу сам. Домовились? 

Хло.rщі дружно кивнули головами, і в кожного ра
дісно застукало серце: раз дід так заговорив, слід спо
діватися - все буде гаразд, він їх прилаштує. 

- Хочу почути від вас слово,- пильно глянув на 
хлопців дід. 

- Чесне піонерське!- відповіли одним подихом 
друзі. 

- От і гаразд,- задоволено мовив Єгор Хомич.-
А тепер лягайте спати. Я теж піду. На добраніч. 

- На добраніч,- відказали хлопці. 
Вони вийшли разом з дідом надвір, провели його. 
У степу вже ледве виднілося червоне сяйво, немов 

там заходив місяць. Пожежа згасала. 
На протилежному кінці села валували собаки. 

, Над Вишневим лАпатими зорями мерехтіла серпнева 
ніч. 

15 
Небо вже давно потемніло, і на ньому одна за одною 

засвічувались великі блискучі зорі. Над морем, над бе
регом, на якому вже не було пляжників, над прибереж
ними санаторіями і дачами, в сад~х напинав свої чорні 
вітрила теплий вечір, а ми ще сиділи з Юрієм Васильо
вичем на теплому камені, і він усе розповідав. 

- Отож, почувши таке від діда Єгора в Сергійко
вій хаті, ми остаточно переконалися, що дід - підпіль
ник. Він пообіцяв давати нам завдання, а згодом, ди
вись, візьмуть нас у партизани, видадуть автомати -і 
начувайтесь тоді поліцаї та гітлерівці. 

Проте минула осінь, настала зима, а дід Єгор нічо
го нам не говорив, навіть не натякав. Мовчали і ми. 
Чекали. Та й особливих подій у селі не відбувалось. 
Гітлерівці в село це заглпдалп, поліцаї К:риса і Верп-
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зуб часто самі кудись їздили і не були в селі по кілька 
днів.. 

А одного разу Веризуб нагнав на мене неабиякого 
жаху. Та й дід із бабою перехвилювалися. -

Заявився він до нас якось. увеч.ері. Напідпитку, як 
завжди, з рушницею. Він, мабуть, з нею й спав. Ми з 
бабою Катеринq,ю сиділи на печі, а дід Єгор стругав 
біля порога дерев'яну ложку. 

Привітавшись, Веризуб пройшовся по хаті, загля
нув на піч і поманив мене пальцем: 

- Ану, малий, злазь сюди. 
Чесно кажучи, я зляка.вся і немов закам'янів під 

~комином. В голові одразу майнуло: невже про яр ді
знався? 

- Злазь, злазь!- наказував поліцай. 
Я зиркав то на бабу, то на діда, .котрий підійшов до 

полу і не знав, що робити. 
А що він таке накоїв? - запитав Веризуба дід 

Єгор. 
- Нехай скаже, чий він є,- кліпав на мене п'яни

ми очима поліцай. 
Збагнувши, в чому річ, дід Єгор тут же відповів за 

мене: 

- Дочки моєї від першої дружини син, онучок, ви
ходить, мій. Загинула сердешна на другий день війни, 
от я й забрав ХЛОПЦЯ. 

- А батько його хто? - тепер уже втупився у діда 
поліцай. 

- Ми й самі не знаємо,- казав дід.- Жила вона 
без чоловіка. 

Веризуб поплямкав губами, подивився на мене, по
тім знову на діда. 

- Гм ... А мені сказали, що він не ваш, а батько йо
го командир Червоної Армії, проти німців воює. То в 
Німеччину його, в концтабір, синка командирського. 

- І хто це наговорив таке, хай йому язик одсохне,
втрутилася в розмову баба Катерина.- Вигадають же 
таке люди. Наш він, онучок, рідннй,- погладила мене 
по голові шкарубкою долонею. 

Дід кивнув бабі головою, вона хутенько злізла з пе
чі і заходилася накривати на стіл, поставила пляшку 
самогону, чарки .. 

- Сідайте лишень, Миколо, та вип'ємо по чарчині, 
ніж маємо про такі дурниці говорити,- запросив дід до 
столу поліцая. 

З хати Веризуб пішов ледь переставляючи ноги, вер-
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зякаючи щось про пильність, обов'язок поліцая своє 
добре ставлення до односельчан, за яке вони платять 
йому злом. . 

Повірив він чи не повірив дідові та бабі, що я справ
ді їхній онук, але більше до нас не приходив і не чіпав 
мене на вулиці при зустрічі. 

16 
Великими гострими ножицями дід Єгор розкроював 

на столі свій старий драний кожух, щоб пошити з ньо
го кожушок для Юри, а хлопці схилилися на печі над 
«Кобзар.ем». Надворі гуляти холодно, одягтися гаразд 
не мали в що і тому сиділи більше в хатах. Збиралися 
то в того, то в того, грали в шашки, перечитували уже 

не раз читані книжки, сумували за школою. Як їм кор
тіло сидіти в ці холодні зимові дні у теплому класі й 
слухати цікаву розповідь учителя або, схилившись над 
зошитом, розв'язувати задачу чи писати диктант. Згаду
вали свої шкільні пригоди, вчителів. Бувало, говорили 
про це цілісінький день. 

Згадував про свою вчительку, класного керівника 
Людмилу Георгіївну та вірних друзів Генку Серебряко
ва, Мишка Глєбова і Юра. І в ті дні так йому хотілося 
бути в рідному місті, серед своїх однокласників, що, 
якби мав крила, не вагаючись полетів би . 

. Сьогодні Яшко з Сергійком прийшли до Юри, і дід 
попросив їх почитати «Кобзаря». 

- Дуже люблю його слухати,- сказав. 
Читав Юр~: 

За горами гори, хмарою повиті, 
Засіяні горем, кровію политі, 
Споконвіку Прометея 
Там орел карає, 
Щодень божий довбе ребра 
й серце розбиває. 
Розбиває, та не вип'є 
Живущої крові.-
Воно знову оживає 
І сміється знову. 

Голос його був дзвінкий, виразний. 
«Ти ба, як читає, не гірше від Яшка й Сергійка, 

швидко навчився,- задоволено відзначив про себе Єгор 
Хомич.- І підріс за ці півроку, й змужнів. Зовсім не 
схожий на того худорлявого хлопчика, якого я привів 
додому у перші дні війни. Хлопців, бач, на боротьбу з 
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ворогом організував. Треба добре слідкувати за ним, 
щоб не вчинив якоїсь дурниці. Бо голови у них зараз 
гарячі». 

Дочитавши поему до кінця, Юра зітхнув, відклав 
книжку на бік. В хаті запанувала мо~чанка, тільки чу
ти було, як скреготіли в дідових руках ножиці. Та ось 
він перестав кроїти, обернувся до хлопців: 

· Не вмирає душа наша, 
Не 'Вмирає воля ... 

- Гарно сказав Тарас, правда? 
- Гарно,- погодились хлопці і, схиливши свої дав-

но нестрижені голови докупи, зашепотіли, мабуть, щось 
радились. Потім випростались, і Сергійко запитав: 
~ - Діду! Чому ви й досі нічого нам не доручаєте? 

Дід зсунув окуляри на лоба, пильно подивився на 
хлопців, немов бачив кожного з них уперше, і аж тоді 
озвався: 

- Усьому свій час. Учіться чекати ... 
Хлопці похнюпились. Знову чекай. Занудились вони, 

сидячи в хаті. Мало не щодня надворі крутило, вихори
ло, мело. Ні пройти, ні проїхати. А ще й морози люту
вали - носа за двері не вистромиш. 

Правда, дід Єгор і в таку погоду кудись відлучався. 
Казав, по селах валянки з шинелей шиє, заробляє ка 
хліб. Дід таки справді вмів шити валянки, одяг, та хлоп
ці здогадувались - не тільки валянками він займається. 

Іноді й додому до діда приходили якісь люди, заво
дили спершу розмову про валянки, а потім ще довго 
про щось розмовляли з дідом у сінях. 

От і наважилися хлопці натякнути дідові про себе: чи 
не пора б, мовляв, і їм за щось братися. 

А він - чекайте. Доки ж чекати? До весни? Так де 
ще та весна? Уже березень, а глибокі сніги немов і не 
думали танути. Під стріхами хат звисають, не хочуть 
падати, прозорі крижані бурульки. 

Та все ж весна наближалась. Це відчувалося і в 
голосному щебетанні синичок, і в дзвінкій капіжі зі 
стріх. 

Відчували весну і діти. Хлопчики й дівчатка, забу
ваючи про домашні нестатки, галасливими юрбами 
спускалися на санчатах у глибокі яри, ліпили снігових 
баб, кидалися сніжками. Юра, Сергій та Яшка іноді 
гралися з хлопцями у війну. Ділились на червоноармій
ців і гітлерівців. Перед початком гри щоразу виника
ла суперечка: кому бути гітлерівцями, а кому - черво
ними воїнами. Доводилось тягнути жеребки. І якось 
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виходило так, що майже завжди випадало бути гітле
рівцем Гриші Ярмолі. Він сперечався до хрипоти, про
сився в хлопців, а коли на його прохання не зважали -
в перші ж хвилини «бою» зщ1.вався «в полон», пояснюю
чи, що фашистам ніколи Червоної Армії не здолати, і 
тому краще здатись. «Ге ж, хлопці? Ге ж?» - приста
вав до товаришів. 

17 
... Стояв сиюи березневий вечір. На засніжених го

рах точився запеклий бій «червоноармійців» з «фаши
стами»: Хоробрих радянських воїнів вів в атаку Юра. 

- Вперед! Ур-ра!- кричав він і не чув, як його 
з вулиці гукає дід Єгор. 

- Юра, Онучок! Тебе дід кличе!- гукнув йому хтось 
із хлопців. 

Юра хутко побіг до діда. Той його запитав: 
- Як, наша бере? 
- На-а-ша! - вигукнув радо Юра, підсуваючи на 

лоб трохи завелику дідову шап.ку. І(ожушок і валянки, 
пошиті дідом з шинелі, були мокрі, в снігу, але дід 
Єгор не звернув на те уваги, навпаки, похвалив за ба
дьорий настрій. 

- Так і треба. Червоних воїнів ніяка сила не пере
магала і не переможе. А тепер слухай уважно,- огля
нувся навколо.- Як будете розходитись по домівках, 
шепни хлопцям, щоб попередили дома - завтра готуєть
ся облава, ловитимуть хлопців та дівчат на роботу в 
Німеччину. Х!І.й цієї ж ночі всі зійдуть з дому. Хто ку
ди. Зрозумів? 

- Зрозумів,- відказав хлопець. 
- Ну, а тепер біжи воюй!- і дід рушив далі вули-

цею. 

Радий з першого дідового доручення, Юра метнувся 
назад, до хлопців. 

Із-за снігових заметів до нього долетіло дзвінке, роз
котисте «Ур-р-ра-аІ» його бойового загону. 

".Навесні у Вишневому було організовано кущ полі
ції. Начальником куща став Веризуб. За зиму він ви
чухався, зробився ще лютішим. 

Розташувалися поліцаї у порожній сільській школі. 
Там тримали своіх коней, влаштували кухню, там, у 
класах, і спали. 
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Часто вони виїздили в навколишні села, ловили і 
відправляли в Німеччину молодь, забирали для фронту 
хліб і худобу, а повернувшись у Вишневе, пиячили, зчи
няли безладну стрілянину. Ночами страшно було ходити 
вулицею - до всіх чіплялися. · 

З'явилось це осине гніздо невдовзі після того, як 
вишнівські поліцаї не змогли відправити з села жодно
го хлопця й дівчини в Німеччину. Як не старались Ве
ризуб з Крисою - нікого їм не вдалось зловити. 

Десь через два тижні після того, як у селі отаборив
ся поліцейський кущ, дід Єгор підкликав увечері до се
бе Юру. 
~ - Не скучаєте з хлопцями? Є для вас ще одне діло. 
Але тепер серйозніше. Візьметесь? 

Питаєте! - зрадів Юра. 

18 
- Хто ж зараз ловить рибу? - казала здивовано 

Сергійкова мати.- Крига ось-ось скресне, ще попро
валюєтеся. 

- Хіба ми :маленькі?- обурювався Сергійко.- Ми 
з берега. 

Взявши приманку і кармаки, хлопці хутенько попро
стували до Дніпра. Ідучи вузенькою сніговою стежкою, 
Юра думав: «Це б і моя мама, як Сергійкова, отак за
перечувала проти небезпечної риболовлі. А може б, і 
зовсім не пустила. Вона завжди боялася, щоб зі мною 
чогось не трапилось, вважала, що я ще маленький. А я 
вже дорослий, мамо ... » 

Дніпро справді мав з дня на день скреснути. Крига 
набухла, піднялась, і хлопці закинули кармаки з бере
га в ополонки. 

- Хоч би з десяток зачепилося,- зітхнув Юрко. 
День видався теплий, погожий, і хлопці всілися на 

сучкуватій деревині, яку, мабуть, викинуло хвилями 
на берег ще восени і вона одним кінцем умерзла в лід. 

- Зачепиться,- впевнено відказав Сергійко.- От 
тільки як усе в нас вийде? Чи вдасться? .. 

- Треба, щоб удалось,- сказав Яшко, зручніше 
вмощуючись на сучку. 

Помовчали. Раптом біля школи пролунало кілька 
рушничних пострілів. Хлопці мов по команді обернули
ся. Над шкільними осокорами високо в небо знялася 
зграя граків. 
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- Мабуть, поліцаї граків стріляють. От гади!- обу
рився Сергійко.- Хіба вони їм заважають? 

- Понапивалися, мабуть, та й пуляють. Дурному 
що? - сплюнув сердито Яшка. 

- Нехай, вони скоро до свого достріляються,- ба
гатозначно сказав Юра. 

У центрі села знову пролунало кілька постр1шв, 
~рая граків, що кружляла над школою, піднялася ви
соко вгору і полетіла в напрямку лісу. 

Десь через хвилин двадцять хлопці спробували сво
го щастя, але ні з першої, ні з другої ополонки не ви
тягли жодної, бодай невеличкої рибини. 

ЗакинУ.ли знову й терпляче стали чекати. Та нічого 
не витягли й за другим разом. Яшка брала нетерплячка. 

- Нічого з цього не вийде, не клює ще риба. Рано. 
- Не гарячкуй, Сонях,- заспокоїв його Сергій.-

Будемо чекати. 
І таки дочекалися свого. До обіду на кармаки заче

пилося з десяток добрячих лящів. 
- Я ж казав, я ж казав, що впіймаємо!- радів 

Сергій. 
Не менше від нього зраділи і Юра з Яшком. І хоч 

усім кортіло упіймати ще бодай з п'ять рибин, однак 
зібрали свої снасті, нанизали кожен собі на дротину 
по кілька риб і рушили стежкою в село. 

- Дивіться ж, погоджуватись не зразу,- попере
див ,товаришів Юра.- Поторгуємось трохи, а тоді й ... 
Як радив дід Єгор. 

Незабаром вони вийшли на центральну вулицю, яка 
починалась від чристані і вела в центр села, й наддали 
ходи. 

На подвір'ї школи хлопці не побачили жодного полі
цая, навіть вартового. І в приміщенні немов нікого не 
видно, двері в коридор відчинені. «Чи не виїхали рап
том куди?» - подумав кожний. 

Вони зупинились якраз навпроти вікон од вулиці й 
позадирали голови на високі осокори, на яких знову 
юрмилися, галасували граки. 

Удаючи, що їх справді зацікавили птахи, хлопці нав
мисне погойдували низками з рибою, немов щось один 
одному показували. А погляд кожного бігав по вік
нах - чи не побачать за ними поліцаїв. 

Та не минуло й кількох хвилин, як із школи вийшли 
на ганок двоє. Один низенький, товстий, а другий тро
хи вищий, плечистий, зарослий чорною щетиною, в на
кинутій на плечі чорній поліцейській шинелі. 
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- Гей, хлопчики! - гукнув товстий.- Продайте 
рибу! 

Друзі переглянулись. Ти ба, покупець якийсь зна
йшовся, чесного вдає. Чи не навчився ще грабувати? 

- Ми не продаємо! - відгукнувся Сергійко.- Собі 
наловили! · · 

- То ви собі ще наловите, а нам цю продайте!
обізвався вищий. 

Хлопці знову перезирнулись між собою. 
- Погоджуймось, а то зараз так відберуть,- про

шепотів Яшка. 
- А що ви нам дасте? - запитав Сергійко. 
- Звісно що, гроші. Німецькі марки. 

~ - Ні, грошей не хочемо! - вів далі переговори 
Сергійко.- Що ми за них купимо? 

- Тоді сигарет дамо. Ви ж курите? - підступив 
ближче до тину товстий, і в руці його не знати звідки 
взялася пачка сигарет.- Теж німецькі. 

- Ні, ми не куримо,- заперечливо похитав головою 
Юра.- Краще дайте з гвинтівки на граків вистрілити ... 

- О, це можна!- охоче погодився вищий поліцай.
Ходімо! 

Хлопці в одну мить опинилися на шкільному под
вір'ї. 

- Давайте сюди рибу, а я зараз гвинтівку винесу.
простягнув до хлоnчиків куці, порослі рудою щетиною 
руки товстий. 

- Е, ні, рибу, як постріляємо!- відказав Юра. Хлоп
ці мов по команді сховали в'язки з рибою за спини. 

- От байстрюки!- зареготав голосно другий, по
правляючи на плечах шинель.- йди, Свитка, винось 
свого карабіна. Не вірять нам, бач! 

Свитка миттю зник у дверях школи і так само хут-
ко вернувся з карабіном в руках. 

- А ви стріляли коли-небудь?- запитав. 
Хлопці призналися, що ні. 
Поліцай засміявся. 
- Ось тобі й на! Я.к же ви будете стріляти, коли ні

коли карабіна в руках не тримали? 
- А ви покажете, й зуміємо,- не розгубився Яшка. 
- Бачу, ти молодець, хоч і рудий,- знову загиготів 

поліцай.- Справді, не святі ж горшки ліплять, це діло 
не хитре. 

Він не гаючись заходився пояснювати хлопцям, як 
треба тримати карабін, як натискати на спусковий га
чок, клацнув затвором і запитав: 

39 



- Хто перший? 
Друзі перезирнулись. 
- Давай, Сергійку, ти,- сказав товаришеві Юра і 

забрав у нього з рук рибу. 
Сергійко несміливо взяв карабін, притиснув до пле

ча, звівши ствол у небо, й вистрілив. Налякані пострі
JІОМ граки з криком здійнялися з дерева й закружляли 
над школою. 

і На постріл вийшло ще кілька напівроздягнених полі
цаїв (всі вони, мабуть, спали) і, довідавшись, у чому 
річ оточили хлопців, розглядали рибу. 

- Та за таких лящів я б з пушки дозволив хлопцям 
вистрілити!- вигукнув хтось із гурту, й поліцаї весело 
заіржали. 

Другим вистрілив Я:шко, потім Юра. 
Віддаючи рибу Свитку й високому поліцаєві, Юра 

запитав:. 

- А з автомата дасте вистрілити? Ми вам завтра 
ще риби принесемо. 

- Дамо, малий!- заохотили Юру кілька голосів.
Дамо й з автомата! Приносьте! 

На вулицю хлопці вийшли задоволені. Завтра вони 
обов'язково постараються зайти в школу і роздивитися 
все що треба. Нехай їдять поліцаї рибу, кістка ім у 
горло! 

Нічого не підозрюючи, друзі звернули на сусідню 
вулицю, і тільки порівнялися з колгоспною стайнею, як 
іЗ·38. рогу на НИХ ПОЛеТЇЛИ грудки ЛЬОДУ, ШМаТКИ ГЛИНИ, 
окоренки соняшників. 

З несподіванки хлопці розгубилися й не знали, що 
робити. Та коди Я:шка зачепив шмат глини, а Сергійка 
вдарило по нозі окоренком соняшника, Юра гукнув на
падникам: 

- Гей, ви там що, з глузду з'їхали? Ану перестаньтеІ 
Він думав, що то кидають хлопчаки із сусіднього 

кутка, з котрими вони воювали, коли був сніг, що те
пер вою% хочуть помститися ім за перемогу. Але поми· 
лився. Із-за конюшні з вигуками «Бий поліцейських при
хвостів!» вибігли Г.риша Я:рмола, Василько Гедзь, Миш
ко Одинець, ще кілька хлопчиків і стали відкрито по
ціляти друзів. 

- Грицько, чортів Геж, ти що, здурів?- крикнув до 
Грицька Сергійко. 

Проте Гриць не зважав, ніби й не до нього. 
- Хлопці, бий їх!- командував він і жбурляв на 

Юру та Я:шка з Сергійком усе, що потрапляло під руку. 
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- Бий прислужників поліції!- горлопанили хлоп
чаки. 

Зрозумівши, у чому річ, Юра гукнув своїм хлопцям 
тікати, бо вже і його влучило шматком льоду в плече. 

Хлопці побігли. А Грицькова ватрга гналася за ни
ми вулицею, закидала іх груддям, Ломаt:(чям, перемож
но свистала вслід. 

- Ну й діла-а!- зітхнув аж на своєму городі .Яшка.
Тепер вони нам проходу не даватимуть за цих поліцаїв, 
на кожному кроці битимуть! І звідки вони довідались, 
що ми були в поліції? 

- Мабуть, ішли вулицею, почули стрілянину й по
бачили, що то ми,- здогадувався Юра. 

• - І головне - пояснити ім нічого не можна,- від
хекувався Сергійко.- А взагалі - молодці хлопці, доб
ре хоч носів нам не порозквашувалиІ 

- Нічого, потерпимо, а там, може, й порозуміємось 
скоро,- сказав Юра.- Треба дідові розповісти, як· нас 
били, хай і він посміється. 

19 
Другого дня хлопці знову наловили риби і вже смі

ливо зайшли в поліцію. В коридорі школи, при вході, 
сидів за розламаною партою черговий поліцай. 

- Вам кого? - запитав. 
- Дядька Свитка, ми йому риби принесли,- одка-

зав Юра. 
- А-а, старі знайомі,- впізнав іх поліцай.- Заче

кайте, зараз гукну,- і пішов в один із шкільних кла
сів. 

- То був наш шостий «А»,- сказав Юрі .Яшко. 
Свитко вийшов до хлопців заспаний, аж запухлий. 
-

1Що, принесли? Молодці! Ходімо розбудимо Шпе-
·та, в нього автомат, хай він сьогодні з вами розплачуєть
ся.- І широко позіхнув. 

Хлопці мовчки пішли за Свитком. 
У класі, як і в коридорі, було брудно, стіни пообби

вані, в павутинні. Замість парт під стінами стояли ліж
ка з голими матрацами, посередині - вузенький шкіль
ний столик, біля столика по обидва боки - ослони. 

А що робилося на столі! На ньому стояли тарілки 
з недоїденою картоплею, валялися огризки помідорів і 
огірків, риб'ячі голови, кістки, бляшанки з-під консер
вів. Посередині височіла порожня сулія з-під горілки. 
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Крім усього цього, в класі ще смерділо ідким тютю
новим димом і онучами. 

Хто роззутий, хто одягнутий, догори, ниць або ско
цюбившись - на ліжках спали п'яні поліцаі. 

Поліцай Шпет лежав, розкинувши руки на крайньо
му от стіни ліжку, висвистуючи носом. Поруч спав 
fнайомий хлопцям Криса. 

- Шпет! Шпет! - штурхнув поліцая під бік Свит
ка.- Вставай, хлопчаки рибу принесли! 

Та п'яному Шпету було, мабуть, і не до риби, і тим 
більше не до хлопців. Він брутально вилаявся, перевер
нувся і захріп ще дужче. 

Свитко ще раз потермосив його, але марно. Шпет і 
не думав вставати. 

- Перепився, холера!- позіхнув на весь рот Свит
ка і тут же запропонував хлопцям:- Знаєте що? При
ходьте завтра, тільки до обіду, бо й мені зараз голова 
розвалюється. Га, хлопці? 

Друзі переглянулись. 1Що, мовляв, робити? 
- Гаразд,- відказав за всіх Юра.- Обов'язково 

прийдемо. Тільки ж ви про обіцянку не забудьте. А ри
бу вам куди? 

- Віднесіть на кухню,- продовжував дерти рота 
Свитка. 

- Де ж вона у вас? - запитав Сергійко. 
Свитка рушив з класу, хлопці за ним. 
'Біля дверей, під стіною, стояли рядочком гвинтівки 

поліцаїв, три німецькі автомати. Хлопці уважно окину
ли їх пильним поглядом, полічили. 

Під кухню 'поліцаї зайняли клас у кінці коридора. 
Там стояла залізна грубка з виведеною у вікно трубою, 
валялись долі картопля, дрова, стояли відра з водою і 
було ще брудніше, ніж у класі, де вони жили. 

- Кидайте сюди,- показав Свитка на відра з во
дою.- Молодці, що принесли. Пообіцяли й принесли! 

В коридорі Юра непомітно підморгнув Яшкові та 
Сергійку і звернувся до Свитки: 

- Дядю, дивіться ж не підведіть нас. 1Щоб завтра 
обов'язково дали стрельнути з автомата. Ми прийдемо! 

- Буде повний порядок,- запевнив Свитка, позі
хаючи. 

Ідучи назад до вих;оду, Яшко немовби ненароком зу
пинився перед учительською кімнатою, замкненою вели
ким висячим замком. 

- Ого замок! - вигукнув здивовано.- Що там у 
т1с, дядю? 
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Свитка глянув на двері сонними очима, потім пере-
вів погляд на Яшка. 

- А навіщо тобі знати, що там? 
Яшко на мить розгубився, але тут же викрутився: 
- Просто так спитав, учительська там була ... 
-·А-а,- усміхнувся Свитка.- Не' раз, мабуть, за 

порушення дисципліни викликали? Приємний спогад.
Однак, що було fl учительській, так і не сказав. 

На вулиці Юрко з Сергійком накинулись на Яшка 
за надмірну цікавість. А що, як Свитка почне їх підозрю
вати? 

- Не почне,- заспокоїв їх Яшко.- Він з похмілля 
забуде, про що я питав. А в учительській, мабуть, їх
'fІ:ій склад, бо чого б замикати таким великим зам
ком? 

- Ой, дивись, Сонях,- суворо попередив його Сер
гійко.- Язик у тебе, як у Ярмоли. 

Щос не зустрітись знову з Грицевою компанією, хлоп
ці пішли додому обніжками городів. 

20 
".Неділя видалася сонячна, погожа. Хлопці прийшли 

до поліції після обіду і вже кілька разів бігали в село 
шукати для поліцаїв горілки, ті посилали їх, бо риба, 
казали, любить воду. Оскільки німецьких грошей ніхто 
з людей брати не хотів, поліцаї давали на обмін чобо
ти, черевики, мило, пачки німецьких сигарет. Адже ді
ставалося воно їм задарма. 

Останній раз, увечері, четвертину самогону дав хлоп
цям дід Єгор. 

- Хоч і жаль, але несіть, хай п'ють. Це така, що й 
слона з ніг звалить,- хитро посміхнувся у вуса . 

.. .Поліцай Свитка був такий п'яний, що ледве три
мався на ногах. Уночі йому випало чергувати біля полі
ції до другої години, але він насилу обійшов школу раз і, 
тримаючись за стіну, почвалав у коридор. 

- Слухай, Крисо! - звернувся до чергового в кори
дорі.- Сиди тут, мабуть, сам, а я піду спати. У голові 
мов джмелі гудуть, і очі злипаються. Якому чортові ми 
потрібні, що буду я гибіти надворі! 

- А як, бува, начальник прийде перевіряти? - гик· 
нув йому на це Криса. 
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- Який дурень прийде!- позіхнув Свитка.- Спить 
він без задніх ніг, твій начальник. Теж хильнув добре 
з нами. А о другій Нестерука збудиш, має мене міняти. 
Він спить ще звечора. 

- Гаразд, іди,- згодився К:риса.- Дай лишень за
курити. 

Закурили. Свитка затягнувся кілька разів, закашляв
ср, лаючи нікудишні німецькі сигарети, кинув недопа
~к додолу й важкою ходою побрів у клас спати. 

Проте спати йому довелося не довго. Тільки, зда
лося, склепив повіки,· як над головою пролунало грізно
суворе: 

- Всім лежати на місці й не рухатись! Хто кивне 
хоч пальцем - одержить кулю в потилицю! 

Чи снилось це йому, чи причулося - Свитка ніяк не 
міг второпати й наважився розплющити око. 

Ні, не сон. І не вчулося. Він побачив посеред класу 
високого широкоплечого чоловіка з автоматом у руках, 
спрямованим на ліжка, де спав він та інші поліцаї. 

Ще побачив Свитка, як біля дверей двоє забирали 
їхні гвинтівки й автомати. 

«Партизани,- здогадався.- Невже перестріляють?
і тілом поповзли холодні мурахи.- А певне, що пере
б'ють усіх:.. 

Але немов у відповідь на його тривожні думки, той, 
що стояв посередині класу з автоматом, суворо сказав: 

- Вас, підлих зрадників, варто розстріляти. Та ми 
не будемо цього робити. Хай вас розстріляють фашисти, 
котрим ви служите. А теnер всім устати, роздягнутись 
до білизни і скласти одежу й взуття посередині класу! 
Самі ж марш у kуток обличчям до стіни! 

Очманілі від перепою й перелякані на смерть, полі
цаї швидко виконали наказ, не зронивши й звуку. 

Одежу, взуття, як і зброю, швидко винесли, а полі
цаїв було попереджено, щоб стояли так цілу годину. 

- І з~пам'ятайте! Якщо після цього щось станеться 
у селі - відповідатимете ви! При другій нашій зустрі
чі - не чекайте пощади!- попередив автоматник і ви
йшов з класу, зачинивши за собою двері. 

Невдовзі поліцаї почули, як від школи від'їхала під
вода. Проте й тоді жоден з них не ворухнувся. 

А над селом тим часом пливла тиха весняна ніч, ли
ше від Дніпра долинало ледве чутне шерхотіння. То 
могутньою рікою рушила крига. 
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- Ви вже, мабуть, здогадалися, що поліцаїв обез

зброїли партизани? - запитав мене Юрій Васильович 
і, не чекаючи моєї відповіді, сам відпо.вів: -Так, парти
зани. Про них нам розповів дід Єгор'. Іх було в лісі за 
Вишневим ще небагато, в них не вистачало зброї, і во
ни вирішили забрати її в наших поліцаїв. Довго ради
лись, як це зробити, щоб обійшлося тихо, без стріляни
ни. Треба було когось підіслати до поліцаїв у школу, 
щоб розвідав, які в них порядки, де зберігається 
зброя. І тоді дід Єгор запропонував доручити це нам. 
Він і з рибою придумав. Поліцаї, мовляв, обов'язково 
:fахочуть свіжої рибки, з неї й почнеться наша «друж
ба» з ними. І, як бачите, не помилився. 

Роззброєння вишнівської поліції було початком бо
йових дій партизанів. 

Як ми потім довідались, партизанським загоном 
командував завідуючий райвно Яким Панасович Зарем
ба. Це за його порадою став у Вишневому старостою 
Петро Павлович Назимок. Дід Єгод був у них зв'язко
вим. Ми ж стали немовби його помічниками. 

Ох і наробила шуму та перша операція партизанів! 
Обеззброєні й роздягнуті поліцаї довго сиділи тієї 

ночі в школі, не знаючи, що робити, як бути. Нарешті 
вже на світанку зовсім протвережений Свитка обіпнув
ся ковдрою й босий побіг через усе село додому до 
Веризуба повідомити, що з ними сталося. 

Оскаженілий Веризуб мало не застрелив Свитку, але 
потім змінив гнів на милість, заїхав кулаком в обличчя, 
дав свою одежу, і вони вдвох пішли по хатах збирати 
одяг та взуття для поліцаїв. Ледве назбирали, бо ніхто 
з людей не хотів давати, і Веризуб із Свиткою відби
рали силоміць, погрожуючи. 

Сяк-так обмундирувавши свою команду, хитрий Ве
ризуб, щоб урятувати власну шкуру, вирішив одвезти 
і здати поліцаїв у райцентр в гестапо і цим ще більше 
прислужитися фашистам. 

Та поліцаї перехитрили його. Боячись, що їх за втра
ту зброї розстріляють, за селом, де дорога вклинюєть
ся в сосновий -перелісок, стягнули Веризуба з коня, за
ткнули рота, скрутили його віжками й поїхали на двох 
підводах у протилежному від райцентру напрямку. 

У село більше Веризуб не повернувся, як не повер
нувся і жоден з поліцаїв. Вони розбіглися хто куди і 



лише два з них знову потрапили до рук партизанам. Ці 
поліцаї й розказали про кінець вишнівського поліцей
ського куща та його начальника. Веризуба і його дружка 
Крису поліцаї втопили у Дніпрі. 

Раптове зникнення з села двадцяти п'яти поліцаїв 
на чолі з начальником сполошило районну комендату
ру. На другий же день у Вишневе прибув на машинах 
З\Гін гестапівців. Зігнали до школи людей, допитували, 
погрожуючи розстрілом. 

Але люди твердили одне - нічого не знаємо. Поїха
ли, мовляв, а куди - не сказали. 

Так нічого й не добившись, гестапівці забрали з со
бою старо<;:ту Петра Павловича і ввечері виїхали, а че
рез три дні на зміну їм прибуло тридцять нових полі
цаїв, обмундированих у нові чорні мундири. Вернувся 
з ними й Петро Павлович. У гестапо його попередили, 
що коли й ці поліцаї десь зникнуть - його розстріляють. 

Оселившись теж у школі, нова команда поліції об
городила її високими стовпами і обплутала колючим 
дротом. Біля такої ж колючої хвіртки з ранку до вечора 
чергував з автоматом на грудях поліцай, а вночі по
двір'ям школи їх ходило аж три. 

Крім того, вночі з двох вікон поліцаї вистромлюва
ли тупоносі німецькі кулемети. 

Майже кожного дня чоловік по двадцять поліцаїв 
виїздили кудись підводами і поверталися пізно ввечері. 
Ті ж, що залишалися в ·селі, по черзі вартували у шко
лі, в 'управі та на виїзді з Вишневого. Вишнівчан, які у 
своїх справах їхали чи йшли в інші, сусідні, села -
перевіряли, розпитували, куди, чого і до кого. Уночі хо
дити селом і виходити з нього заборонялося. 

Проте ніяких акцій у селі поліцаї поки що не чини
ли, навіть не брали в людей самогону, як їх попередни
ки, і це насторожувало, тримало вишнівчан у постійно
му чеканні якоїсь неприємності. 

Від ді~а Єгора ми одержали завдання - стежити за 
поліцаями, коли вони повертаються у село, що роблять. 
Але робити це непомітно, біля школи не крутитись. 

- Бігайте собі селом, грайте у війну чи ще щось 
вигадайте,- сказав,- і придивляйтесь. Коли що помі
тите - негайно сповістіть. 

Завдання це було не складне, і ми щодня ретельно 
виконували його. Але ходили селом самі, ніяких ігор не 
влаштовували, бо після того випадку, як нас закидали 
груддям Гриша Ярмола, Васько Гедзь та Мишко Оди
нець, з нами ніхто не хотів дружити. 
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А якось, зустрівши мене на вулиці, Гриша уїдливо 
запитав: 

- Що, Онучку, новим поліцаям ще не ловив рибки? 
Батько командир Червоної Армії, а ти фашистським 
прислужникам лакеєм став? . 

Мені було шкода Гриця, але що ·я міг йому сказа
ти. Я промовчав, з гіркотою проковтнувши незаслуже
ну образу. 

22 
Нарешті настала справжня весна. Відтанула і ви

с'Ьхла земля, гаряче стало припікати сонце. Розпусти
лось на деревах листя, зазеленіла на вулицях попід ти
нами трава. Вишнівчани клопоталися на городах. Орати 
не було чим, і кожна сім'я копала їх вручну, заступа
ми, щоб посадити потім, хто що мав: картоплю, кукуруд
зу, соняшники. 

Всі ці дні Юра, Сергій і Яшко також були зайняті 
на городах. Збіжаться увечері стомлені, поговорять про 
те-се й розходяться спати, бо завтра знову копати. 

- Це ж уже скоро й свято. Першотравня,- згадав 
якось у розмові Яшко.- Давайте прапор червоний ви
вісимо на управі. В ніч на перше. От здорово буде! 

- А що! - підтримав його Сергійко.- Вийдуть лю
ди вранці, а на управі прапор. 

Юра теж був не проти, але сумнівався, чи дозволить 
дід Єгор. 

Дід справді не дозволив. Сказав, що не треба під
водити Петра Павловича. Та й буде скоро для них інше 
діло. 

А через день після того покликав хлопців і дав но~ 
ве завдання: піти в села Степівці, Рубинці й Звитяги й 
передати надійним людям зашифровані листи. 

Юрі випало йти в Степівці, де їх застали фашисти, 
коли він із хлопцями тікав на фронт, і віддати листа без
ногому чоботареві, дядькові Ільку Стецюрі, що живе 
навпроти школи. 

Дядько ж Ілько мав передати через Юру для парти
занів йоду й бинтів. Дядькова дочка працювала до вій
ни в сільській лікарні медсестрою і перед приходом у 
село гітлерівців запаслася необхідними медикаментами. 
Тепер вони й пригодилися. 

За порадою діда Єгора Юра засунув листа в поясок 
штанів. Для більшої безпеки. 
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І ось він за селом, у полі. Над головою - синє вес
няне небо, а посеред неба - гаряче сонце. І десь аж під 
сонцем, мов срібні дзвіночки,- жайвори. Висять на не
видимих сонячних ниточках і прядуть свою ніжну, не
скінченну пісню. 

Обіч шляху, яким іде хлопець, пустельні, порослі 
пирієм і свиріпою поля. Ніде не видно ні живої душі. 
lf e хочуть люди працювати на фашистів. 

Від гарячого сонця Юрі жарко, аж млосно, і він 
стягує з себе через голову сорочку, підперізується нею, 
і йде далі. Стало трохи легше, свіжіше. 

йде Юра не поспішаючи, щоб увійти в село надве
чір. В дядька Ілька він має переночувати, а вранці й 
назад. На узліссі, в умовленому місці, Юру чекатиме 
партизан, забере в нього медикаменти, і Юра повернеть
ся додому. 

Сірий шлях легко стелиться під ноги, лоскоче піском 
підошви. Юра йде, слухає чарівну мелодію жайворон
ків і думами лине за далеку лінію фронту, до батька, 
до своїх товаришів по школі. Де то вони тепер, що 
роблять? Батько воює з фашистами, а товариші в Арза
масі ходять до школи, вчаться. Ім і на думку, мабуть, 
не спаде, що Юра тут на Украіні, без матері, живе в 
добрих людей, подружив з гарними хлопцями, допо
магає партизанам у боротьбі з ворогом. 

Згадка про матір, про батька, арзамаських друзів 
викликає у хлопця жа11ь, і він, щоб відігнати його, не 
заплакати, починає шукати у небі жайвора, що аж 
захлинається від пісні, сипле з безмежної голубої ви
сокості бентежні звуки. 

І мастак же~ співати - жайвір! Де в нього стільки 
снаги береться, видзвонювати срібним дзвіночком цілий 
день, аж до заходу сонця? 

Від Вишневого до Степівців не близько, і хоч Юра 
не поспішає, однак пройшов він уже добру половину 
шляху. Г..лянув на сонце - ще височенько, до вечора 
далеко, і він вирішує відпочити, а заодно і часу згаяти 
трохи. Але де ж присісти, як у напрямку Степівців ні ку
щика, ні деревця? 

Чекай. Аж ген над шляхом бовваніє щось, либонь, 
дика груша. Під нею й відпочине. 

Віддаль у кількасот метрів він долає швидко і, про
славши сорочку на траві, лягає горілиць під крислатим 
деревцем, закинувши за голову руки. Як гарно, як при
ємно лежати. У небі гаряче сонце, а навколо степова 
тиша і ледь-ледь дихає вітерець. 
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Розніжений свіжою прохолодою і розслаблений со
лодкою втомою, Юра, сам того не пом1чаючи, стулив 
повіки й незчувся, як задрімав. йому вже навіть поча
ло щось снитися, як раптом у той приємний сон увірвав
ся чийсь грубий, нахабний сміх. хлопець здригнувся. 
немов його шарпнуло струмом, ту ж секунду розплющив 
очі й сів. 

Навпроти нього стояли півколом з гвинтівками в 
руках три поліцаї і невідомо чого сміялися. За ними 
на дорозі стояла пара запряжених у воза коней, водячи 
мокрими боками, а на возі сиділо кілька юнаків і дів
чат, співчутливо дивлячись засмученими очима на спан
~теличеного Юру. 

Нарешті поліцаї пересміялися, і один із них, з віспу
ватим обличчям, гукнув до Юрка: 

- Вставай уже, виспався, тепер поїдемо з намиr 
Нам якраз одного до плану не вистачає! 

- Куди? - вихопилось злякано в хлопця.- Я йду 
до дядька в Степівці. 

- А тепер до тітки поїдеш,- сказав знову той же 
рябий.- Звідки будеш? Прізвище? 

На якусь мить Юра розгубився: що казати? Правду 
чи брехати? 

І несподівано для самого себе випалив: 
- Із Вишневого я. А прізвище - Онучок. Юрко 

Онучок. 
- От і гаразд,- сказав поліцай.- Сідай мерщій на 

воза, Онучок, бо нам ніколи, поспішаємо! 
- Дядечку,- став проситися Юра.- Навіщо я вам~ 

відпустіть І 
За нього оступилися хлопці з воза, але поліцай стояв 

на своєму. 

- Давай, давай, не просторікуй,- і клацнув затво
ром гвинтівки. 

Юра зрозумів - опиратися даремно. Щоб поліцаї 
не тягли його силоміць і, чого доброго, не надумали 
обшукати, він звівся на ноги й, надягаючи на ходу со
рочку, мовчки попрямував до воза. 

Поліцаї теж зайняли свої місця на возі, один з них 
вйокнув на коней, вдарив батогом по іх ще непросохлих 
ребрах, і ті неохоче зрушили в місця. 

Як від'їхали вже далеченько від груші, Юра стиха 
запитав одну із заплаканих дівчат, що сиділа праворуч 
нього, куди іх везуть. 

- Хіба не знаєш? - схлипнула та.- На станцію, а 
звідти в Німеччину.- І знову зайшлася слізьми. 
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Юра теж мало не заплакав з досади й жалю, що 
так все по-дурному вийшло. І чого йому закортіло ляг
ти під грушею? Як же тепер з листом і медикаментами? 
І дядько Ілько, якого він ні разу в житті не бачив, і 
партизан ждатимуть його, а він не прийде. Що ж роби
ти? 1Що подумають про нього Сергійко з Яшком, дід 
€гор? 
і А поліцай все цвьохкав коней батогом, підганяв іх 

віжками, і віз швидко котився польовою дорогою, зді
ймаючи за собою сіру куряву. 

23 
Ухали, весь час обминаючи села, і ніякої нагоди 

утекти не було. Поліцаї, мабуть навмисне обрали такий 
шлях. 

Перед в'їздом у пристанційний виселок два поліцаї 
скочили з воза і пішли поруч, попередивши бранців, 
щоб не думали про втечу, бо будуть стріляти. 

Втративши всяку надію втекти, Юра мало не пла
кав. І як воно так вийшло? А головне - ніхто не зна
тиме, де він подівся. Пішов - і як у воду впав. Уявив, 
як плакатиме бабуся Катерина, ходитиме, насупившись, 
дід Єгор, клопотатимуться Яшка й Сергійко. Як там 
-вони? Чи не трапилось і з ними якої халепи? Адже це, 
мабуть, в усіх селах облави на молодь. 

Та чи не найбільше тривожив Юру лист. Як з ним 
бути? Де подіти? Бо як знайдуть поліцаї - мучитимуть, 
допитуватимуть - де взяв, куди ніс. 

Ні, треба тікати. Обов'язково тікати. При першій же 
нагоді. Ця думка не давала йому спокою, Юра жив нею 
і весь час розглядався довкола. 

На станцію з'їжджалися підводи з молоддю з усіх 
усюд. Іх за залізничним переїздом зустрічали озброєні 
поліцаї і 'Направляли до низеньких приземкуватих амба
рів, що стояли вздовж під'їзних колій. Туди направи
ли й підводу, на якій їхав Юра з незнайомими хлопця
ми та дівчатами. 

Амбари ті були до війни пристанційними складами. 
Тепер поліцаї заганяли в них приречених на роботу в 
Німеччину, тримали там до відправки. 

Юра сподівався, що тут, коли вони встануть з під
води, зчиниться метушня, і йому вдасться шмигнути за 
ріг складу. Але поліцаї були пильні. Кожну підводу під
ганяли до самісіньких дверей, а біля дверей по обидва 
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боки вишикувались у два ряди гітлерівці і бранців за
гонили в склад, рахуючи, мов овець. Отож і ця надія 
Юри на втечу розвіялась. 

У складі вже було повно невільників, і коли до ньо
го загнали ще з сотню юнаків і дівч~т, знявся шум, га
лас. Зустрічались товариші, знайомі, родичі. Адже всі 
були з одного району, з сусідніх сіл. 

Дівчата, як ті.Льки за ними зачинилися двері, запла
кали ще дужче, ще голосніше, з повним відчаєм у го
лосі. 

Серед юнаків і дівчат Юра виявився найменшим і 
цим одразу привернув до себе увагу. йому співчували. 
розпитували звідки, обурювались. 
~ - Гади, навіщо дітей беруть! 

1Ще як вставали з воза біля складу, Юрі звелів три
матись біля нього русявий юнак з невеличким клуноч
ком у руці. Це він оступався там, у полі, за нього, ка
зав поліцаям, щоб відпустили. 

І Юра не відступав від нього. 
У складі юнак і його два товариші, мабуть, були з 

одного села, влаштувались на вільному клаптику долів
ки під стіною й одразу ж заходились вечеряти, бо вже 
справді надворі заходив вечір. 

До себе вони запросили й Юру. Іли сало з хлібом. 
варені яйця. Не розмовляли, немов не було про що. 
Тільки й дізнався Юра від них, що всі вони справді 3 
одного села - Рубинець, що над Дніпром, трохи вище 
Вишневого, що русявого юнака звати Петром, а ЙОГ() 
товаришів Сашком і Михайлом. 

По вечері хлопці простелили під себе хто що міг і 
вляглися спати. 

- Однак журбою горю не поможеш,- сказав Пет
ро.- А спати треба, сон - це здоров'я, воно нам при
годиться. Правда ж, Юро? 

Юра не знав, на що натякає Петро, і зніяковіло про
мовчав. 

Він теж умостився біля хлопців, але спати йому не 
хотілося. Згадував батька, покійну маму, думав пра. 
діда й бабу, про Яшка й Сергійка і ні разу не бачено
го дядька Ілька, що так і не діждався його сьогодні. 

1Ще думав він про лист. Де його подіти? Чи призна
тися Петру? Хлопець він немов надійний. І товариші 
його теж. 

Проте, так нічого й не вирішивши, нарешті почав 
дрімати. . 

Але заснути йому не вдалось. Брязнули засувом важ-
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кі амбарні двері, і від них на сонних невільників впали 
снопи білого світла від електричних ліхтарів, пролунала 
команда: 

- Всім устати! Швидко! Взяти речі й ставати попід 
стіною по два в ряд! Зараз будете сідати в вагони! -
І за тим почулося л-лясь, л-лясь і ,розпачливий дівочий 
крик. Поліцаї підводили нагайками тих, що лежали 
бJtrжче до виходу. 

Наблизившись до дверей, Юра побачив товарний ва
гон, до якого по хисткому дерев'яному трапу сходили 
хлопці й дівчата, тримаючи в руках свої убогі пожитки. 
Іх знову рахували поліцаї, раз по раз підганяючи: 

- Давай, давай! Швидше рухатися!- і тих, хто за
тримувався, били нагайками по голові, по плечах, по 
ногах. 

Дівчата, сходячи на трап, кричали з ляку, бо він 
дуже гойдався. Деякі, не втримавшись, падали з ньо
го додолу. 

Поліцаї накидались на них, лаючись, хапали за ру
ки й ноги і жбурляли у вагон, немов колоди або мішки 
із зерном. 

Чим ближче підходив Юра до трапу, тим дужче би
лося в його грудях серце. Це ж уже як ступиш на трап, 
як зійдеш по ньому у вагон - все, всьому кінець, не 
бачити йому більше Вишневого, своїх дідуся й бабусі, 
хлопців, партизанів. Ні, ні! Треба тікати. Упасти з тра
пу, шугнути під вагон і: .. хай краще вб'ють, ніж їхати в 
рабство. 

Ось уже зараз трап. Десь загубилися в натовпі Пет
ро з хлопцями, Ірра опинився серед дівчат. Вони боязко 
ступають на хисткі дошки, скрикують. 

- Швидше там, повзете, мов неживі! - гукає збо
ку поліцай, і Юра, немов на догоду йому, пхнув когось 
поперед себе в спину, а сам, напруживши всі сили, гойд
нувся на трапі. Раз, вдруге, втретє. 

Далі йсе сталося так блискавично, на що він і сам 
не сподівався. 

Коли трап захитався, всі, хто йшов по ньому, впали 
на землю. Впав зверху на них і Юра. Зчинився вереск, 
крик. 

Скотившись по спинах під вагон, Юра миттю про
повз під ним, боляче стукнувшись об вісь головою, при
гинцем перескочив через сусідню колію, пірнув під вагон 
товарного состава і, прошмигнувши через колючий кущ 
акацій, вимчав у степ. 

Аж тоді почув од складу кілька пострілів, крики. 
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«По мені стріляють»,- здогадався і знову побіг чим
дуж у темінь ночі. 

Та не пробіг і сотні метрів, як упав у широкий рів, 
зарослий густим бур'яном. 

Серце билося так часто й лунко, що здавалося ось
ось проб'є грудну клітку і вискочить геть. Хапав ротом 
свіже повітря і не міг нахапатися, а в голові одна-єди
на думка: чи втік?· Чи немає за ним погоні? 

Погоні не було. Тільки від станції доносилось чах
кання паровоза. 

«Отже, утік»,- зрадів Юра і помацав рукою поясок 
штанів, чи не висунувся, не загубився, як біг, лист. Ні, 
перевів полегшено подих, лист був на місці. 

• Відхекався і почав обмацувати рів, щоб знайти, як 
вибратися з нього. Адже затримуватись тут довго не 
можна, треба йти далі від станції, щоб знову не потра
пити до рук поліцаїв. 

Рів той виявився окопом, і Юрі тільки спершу, як 
упав, здався глибоким. І(оли ж звівся на ноги - дося
гав йому під пахви. 

Постояв, прислухався. Тиша навколо. 
«Пора»,- наказав собі і вистрибнув з окопу~ 
І якраз у ту мить на станції знову пролунало кіль

ка пострілів, потім застрочили автомати, почулися глу
хі вибухи гранат, від яких, мабуть, щось загорілося, бо 
в чорне небо шугнули високі язики полум'я. 

«Партизани, партизани напали на станцію!- здога
дався Юра, і серце застукало в грудях від радості.
Молодці, визволять хлопців і дівчат, переколошматять 
гітлерівців і поліцаїв!» 

Та радість його тут же остудили інші думки. Парти
зани, звичайно, молодці, а він не зумів виконати їхньо
го завдання, так легковажно потрапив до рук поліцаїв. 
Що ж тепер йому робити? Може, повернутись на стан
цію і пояснити партизанам? Але ж вони його не знають. 
Та й потім там стрілянина, небезпечно. Ні, він піде в 
Степівці, понесе дядькові Ількові листа. Хай із запізнен
ням, але завдання треба виконати. 

На станції не припинялася стрілянина, вибухали 
гранати, і з другого боку спалахнула нова пожежа. 

Постоявши ще кілька хвилин, Юра вирішив іти да
лі в степ, бо, чого доброго, сюди можуть забігти, втікаю
чи від партизанів, гітлерівці чи поліцаї. 

Пішов навмання, не -знаючи куди, аби тільки подалі 
від станції. Може, натрапить на якийсь коп'ячок торіш
ньої соломи або залишок скирти і в ньому пересидить 
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до ранку, а там розбереться і знайде дорогу в Степівці. 
його маленьку постать, освітлену відблисками стан

ційних пожеж, невдовзі поглинула нічна темінь. 

24 
йшов я тоді довго, дуже довго,- розповідав Юрій 

Віlсильович.- Мені здалося - цілу вічність. Ніч навко
ло чорна, як оце море,- показав рукою,- і кругом -
невідомість. йшов стернями, ріллею, бур'янами, аж по
ки не відчув, що втомився. На солому так і не натрапив. 
довелося нарвати бур'яну і з нього зробити сяку-таку 
постіль, бо далі, відчув, іти несила. Просто неба так і 
проспав до ранку. 

Вранці ж виявилося, що ночував я неподалік яко
гось села. В ньому, у крайній хаті, розпитався в бабусі. 
як пройти у Степівці. Бабуся пояснила, а потім запита
ла мене, чи не зі станції я часом іду, бо до них дійшла 
чутка, ніби вночі на неї налетіли партизани, перебили 
багато фашистів та поліцаїв, визволили всіх хлопців і 
дівчат, котрих хотіли відправити в Німеччину. 

Я сказав, що йду не зі станції і~ про це нічого не чув. 
_а сам у душі радів за партизанів. 

У Степівцях я швидко знайшов дядька Ілька, розпо
вів йому про свої пригоди і віддав листа. 

Дядько Ілько уважно прочитав і тут же спалив йо
го, а. мені сказав, що в'се буде гаразд, і порадив напе
ред бути обачнішим, не потрапляти до рук поліції, бо 
тепер вона, нажахана партизанами, буде ще лютіша. 
На моє запитащ1я, а як же з медикаментами,- відпо
вів, що їх уже передали, а більше ніяких доручень мені 
не буде. 

rіообідавши в дядька, я невдовзі пішов у Вишневе. 
Дома, звичайно, вже турбувалися, де я пропав, а 

коли розповів, як було мало не опинився в Німеччині. 
баба в сльози: 

- Нікуди тебе більше не пущу, от як собі хочеш! 
- Атож! Поприв'язуй нас обох до себе мотузкою і 

тримай, поки війна не скінчиться,- сказав їй на це дід. 
- Тобі все смішки!- розсердилась на нього бабу

ся.- А якби не втік ото хлопець та не партизани, то й 
опинився б у Німеччині. 

Дід Єгор обійняв мене за плечі. 
- Такий герой та щоб не втік? Та він тобі від са

мого Гітлера втече! Правда, Юро? 
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Добрі мої дідусь і бабуся, як вони любили мене! 
Я був для них справді рідним онуком і за цю їхню лю
бов теж платив їм великою любов'ю. Вдячний їм і сьо
годні. 

В очах же моїх добрих друзів Сергійка й Яшка після 
втечі зі станції я став справжнім Героєм. К.оли вони 
довідались, як я утік з-під носа в поліцаїв, як ночував 
у полі,- аж ротй пороззявляли від захоплення. Бо з 
ними не трапилось ніякісіньких пригод. Віднесли свої 
цидулки за пазухами, віддали кому слід і навіть жодно
то поліцая не бачили. 

Від діда ми того ж дня дізнались, що партизани 
визволили понад двісті юнаків і дівчат, знищили чимало 
г1тлерівців і поліцаїв, підірвали водонапірну вежу, дві 
цистерни з пальним, вивели з ладу два паровози, захо

пили багато зброї. Цей успіх партизанів нагнав неаби
якого жаху на гітлерівців у райцентрі, на сільських 
поліцаїв, а в людей уселив віру в те, що недовго пану
вати окупантам на нашій землі, коли їх б'ють не лише 
на фронті, а й у тилу. 

Тижнів зо два після того дід Єгор не давав нам 
ніяких доручень. Нехай, мовляв, усе вляжеться, трохи 
забудеться. Та й з поводження наших поліцаїв ми ба
чили, що в районі неспокійно. Вони ще дужче посилили 
свою охорону вночі, як тільки заходило сонце, нікому 
не дозволяли ходити вулицями. Староста Назимок при
віз із району суворий наказ коменданта: хто переховува
-гиме чи допомагатиме партизанам - буде розстріляна 
вся сім'я і спалена хата. 

25 
Хлопці бігли берегом Дніпра голі, тримаючи мокру 

Qдежу під руками, раз по раз оглядаючись, чи ніхто не 
женеться за ними. 

Ні, не гнався ніхто. 
- Давай трохи відпочинемо,- запропонував Сергій

ко й першим перейшов на крок, важко віддихуючись. 
Перестали бігти і Яшка з Юрою. 
- І де вони на нашу голову взялися, запроданці 

прокляті!- обурився Яшка, витираючи рукою своє круг
ле спітніле обличчя. 

- Справді, так погаtю вийшло,- зітхнув Сергійко.
Дід Єгор немов наврочив, наказуючи, щоб не попались, 
.а воно - бач ... 
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Учора, в суботу, дід Єгор повернувся з лісу й покли
кав хлопців. 

- Завтра в Богданові, за Дніпром,- базар. Поїдете 
на нього й роздасте там обережно людям трохи листі
вок. Листівки важливі - нові повідомлення з фронту~ 
б'ють наші гітлерівців, аж курить. Тільки дивіться, щоб 
не потрапили до рук поліції, як того разу Юра. 

1 І ось сьогодні. рано-вранці, до сходу сонця, з листів
ками в кишенях 1 плетеними кошиками в руках, у яких 
лежало по півтора десятка яєць, хлопці з'явилися на 
березі Дніпра біля човнів. 

Тут уже топталося кілька жінок та бабів з коши
ками і два кремезні діди-рибалки - Василь та Степан. 
Вони мали везти човнами жінок у містечко. 

- Дідуню, візьміть і нас,- стали проситися хлопці 
в діда Степана.- Солі дома немає, виміняти треба. 

Кремезний, мовчазний дід Степан, смокчучи товсту 
самокрутку з ядучого самосаду, буркнув знехотя: 

- Двох візьму, а один - до діда Василя.- І гук
нув до свого напарника.- Візьми, Василю, одного жев
жика, бо в мене вже місця немає. 

Хлопцям, правда, хотілося бути на одному човні ра-· 
зом, але що поробиш. 

До човна діда Василя пішов Яшко, вони були неда
лекими сусідами. 

З Дніпра віяло ранковою прохолодою. В човни ніХТ() 
не сідав, ждали поліцая, який мав перевірити, що вонп 
вез'Гимуть на базар. 

- І де його чортяка тримає?- обурювалась котрась. 
із жінок.- Вже б рушати пора, бо поки доберемось, то. 
й базар розійдеться. 

- Терпи, Мотре,- обізвався до неї від човна діА 
Василь.- Такий новий порядок. 

- 1Щоб їх чорти забрали, з їхнім порядком,- лая
лась тітка. 

На 11еі зацитькали, що ти, мовляв, говориш! А як 
почує хто? Чи довго до біди? 

Допаливши цигарку до самих губів, дід Степан при
курив від неї другу, пахнув сизим димом і заспокоіа 
тітку Мотрю: 

- Чекай, усьому свій час. 
Нарешті прийшов поліцай. Худий, з підпухлими від 

безсоння очима, мабуть, не дали йому доспать, і був. 
він сердитий. 

- Усім відкрити корзини, щоб видно було аж до 
дна!- скомандував охриплим голосом. 
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Хлопці стали поруч, переглянулись. Невже додумаєть
ся всіх обшукувати? Адже листівки у них за пазухою, 
під поясками штанів. 

Але перевірка була поверховою, на диво, тривала 
недовго. Поліцай навіть не нахилявся до корзин, не ма
цав, як інші, товар руками. Пройшов туди й назад, під
-смикнув за плечем на ремені гвинтівку й звернувся до 
жінок: 

- Горілки ні в кого немає, бабоньки? 
Жінки переглянулись між собою, знизали плечима. 

Немає, мовляв, де ій узятися. 
- Жаль,- зітхнув поліцай.- Не завадило б погріти

ся, бо ранок щось холодний. Ну та поганяйте!- махнув 
рукою і пішов назад у село. 

У Богданів хлопці дісталися в добре снідання, бо 
від Дніпра до нього ще йшли пішки п'ять кілометрів. 

Базар був якраз у розпалі, людний, але не гомінкий. 
Всі говорили стримано, тихо. Майже всіх іх г.рабували 
щодня: брали для солдатів фюрера молоко, м'ясо, яйця. 
Відірвавши від рота останнє, люди несли на базар, щоб 
виміняти солі, сірників, свічок, мила - найнеобхідніше. 
А хто й на одежу харчі міняв, на взувачку. 

Міняли, бо радянські гроші не ходили, а німецьких 
марок ніхто не визнавав. 

Домовились ще вдома, що на базарі розійдуться і 
діятимуть самостійно, а при зустрічі в натовпі вдава
тимуть, ніби не знають один одного, хлопці, ступивши 
за базарні ворота, одразу ж шугнули в різні боки й за
губилися серед людей. 

Перше, з чого вирішив почати Юра, опинившись у 
натовпі, це - роздивитись, чи немає поблизу поліцаїв. 
Далі треба було запримітити, хто де з чим розташував
ся, біля якого товару найбільше скупчується людей. 

його штовхали з усіх боків, наступали на ноги, але 
він не зважав, роззираючись навсібіч, аж поки не ви
йшов на другий кінець базару. Поліцаїв ніби не видно, а 
найбільше J1юдей буJІо, де міняють сіль. 

Туди Юра й вирішив повернутись, бо й самому тре
ба ж було виміняти якусь склянку солі чи скільки там 
одміряє за півтора десятка яєць міська перекупка. 

Став за жінками в чергу. Оглянувся - ніхто, здаєть
ся, на нього не звертає уваги, і він непомітно поклав 
листівку у кошик жінці, яка виходила з черги. Була 
вона молода, з приємним обличчям. «Ця прочитає»,
подумав. 

Після тітки дві листівки встромив у відстовбурчену 
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кишеню шинелі однорукому дядькові, коли той теж ви
бирався повз нього з вузликом солі. 

В кошику літньої жінки, яка стояла попереду, Юра 
побачив аж два новенькі глечики. Чи то виміняла, чи 
приносила щось у них на базар. Упхнув і в них по ли
стівці. 

Коли це раптом спереду почулося: 
і - Не стійте, люди, солі вже немає. 
У черзі загомоніли, почали обурюватись, було б, мов

ляв, багато в одні руки не давати, щоб усім хоч по 
склянці дісталось. 

Черга розійшлася. Пішо~ і Юра, роздивляючись, де 
ще міняють сіль, куди б ще пристроїтись. 

Пробираючись у натовпі, побачив Яшка. Благенький 
картузик ледве тримається на рудому чубі, а очі так і 
бігають по натовпі. Щоб не зустрітися з ним, звернув. 
праворуч, до загорожі, звідки чувся дзенькіт горшків і 
глечиків. 

Під заго.рожею два літні гончарі міняли глиняний 
посуд на зерно: пшеницю, жито, ячмінь, кукурудзу. Що 
хочеш узяти, те й насипай зерном. Немов шукаючи ко
гось серед людей Юра й тут вкинув жінкам у горшки 
та глечики по парі листівок. І щоб не звернути на себе 
чиїхось зайвих очей, пішов далі. І якраз вчасно, бо з 
другого боку натовпу пробиралися два поліцаї. 

Це насторожило хлопця: треба бути обережнішим ... 
Чи бачили їх Яшко з Сергійком? 

Решту листівок Юра спритно розіпхав по кошиках і 
кишенях у натовпі біля сліпого діда, котрий, сидів про
сто на землі посеред базару і, граючи на старій-преста
рій лірі, співав tумних пісень про безрукого і безногого 
солдата, якого відцурала дружина, та про дівчину, яку 
завезли в чужу землю у неволю злії вороги і вона б'єть
ся-побивається там, тужить за рідним краєм. 

Останню листівку він опустив у кошик тітці Мотрі 
із свого Вишневого, тій, що вранці лаяла поліцаїв. Во
на стояла в гурті людей і від жалібної дідової пісні 
витирала ріжком хустки сльози. Нехай привезе додому 
гостинець з базару. 

У тому ж гурті людей біля сліпого лірника Юра рап
том побачив Сергійка. Зустрівшись поглядом з Юрою, 
він одразу ж пішов, кинувши йому ледь помітно голо
вою, немов запрошуючи піти за ним. 

Юра аж розсердився: от іще, теж мені конспіратор. 
Але за хвилину зрозумів умовний знак товариша. По
заду натовпу почулося грізне «Ану, розійдись, чого стов-
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пились!» Оглянувся й побачив тих двох поліцаїв у чор
них мундирах, що штовхалися в натовпі біля гончарів. 

Зустрілися, як і домовились, далеко за ворітьми ба
зару. Збуджені, наструнчені. У Сергійка червоно палах
котіли вуха. Яшко розцвів веснянкам:ц, а в Юри незви-
чайно блищали очі. · 

Ну як? 
Порядок! 
А в тебе? 
Теж! 
Тіток ждати не будемо? 
Гайда до Дніпра, там підождемо. 

За розмовами незчулися, як опинились біля річки, 
пt>бачили примкнуті ланцюгами до вкопаної у пісок рей
ки човни (діди теж пішли на базар по тютюн), а за ни
ми якийсь чоловік збирався зіпхнути у воду свого човна. 

- Біжімо швидше, може, й нас перевезе! А там 
підемо берегом пішки!- гукнув до хлопців Сергійко й 
кинувся першим.- Е-гей, дядю, візьміть! 

Чоловік, стоячи чобітьми уже в воді, притримав чов-
на, оглянувся. 

- А вам куди?- гукнув. 
- На той бік!- відповів Сергійко й припустив ходу. 
Хлопці не відставали. 
З розгону вскочили в човен, аж той захитався і мало 

не перекинувся. 

- Що ж, попливем!- зіпхнув човна в воду чоловік 
і з розгону теж вскочив у нього. 

Тієї ж миті Юра штовхнув Сергійка ліктем під бік 
і показав очима у ніс човна. Там на драбині лежав чор
ний поліцейський мундир, а з-під нього виглядав прик
лад гвинтівки. 

Сергійко одразу ж ;зрозумів товариша - вони потра
пили в човен до поліцая. 

А той, високо піднімаючи весла, з силою опускав їх 
у воду й натужно гріб. 

Човен швидко віддалявся від берега. 
«Ось тобі й на,- стривожився Юра.- Надало ж нам 

напроситися до нього. Звідки він, цей поліцай? З якого 
села?» 

Хлопцеві здалося на мить, що він уже десь бачив 
його. І такий м'ясистий ніс, і обличчя, подзьобане віспою. 

Юра засовався на сидінні, повернувся до Яші, щоб 
показати очима на гвинтівку під мундиром. Глянь, мов
ляв, хто нас везе. Але Яшко не помічав його погляду, 
дивився на воду, зануривши в неї праву руку. 
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. Тоді Юра запитав його: «Холодна?»- і знову став 
підморгувати бровами. 

- Не дуже,- відказав Яшка й ніяк не міг второпа
ти, що Юра хоче від нього. 

Подолавши чималу відстань від берега, поліцай 
перестав гребти, притиснувши весла до бортів човна. 

- Звідки ж ви, хлопці, будете? З якого села? І де 
б:Jли? Мабуть, на базар приїздили? 

- Атож,- за всіх відповів Сергійко.- Солі приїзди
ли міняти. А самі з Рубинець. 

Поліцай пильно подивився на Сергійка примруже
ними від сонця очима, на напівпорожні кошики, потім 
перевів погляд на Юру. 

- І ти з Рубинець? 
- Ага,- намагаючись бути бадьорим,, відказав Юра. 
- Я т.ебе вже, здається, десь бачив,- насупив бро-

ви поліцай і знову наліг на весла. 
У Юри похололо в грудях, і він одразу пригадав, де 

бачив цього рябого прислужника. 
Проте намагаючись бути спокійним, відповідав: 
- Не знаю. Але я вас ніде не бачив. 
Поліцай раптом засміявся: 
- Не бачив, кажеш? А я тебе добре запам'ятав. Ти 

з Вишневого, і прізвище твоє Онучок. Це ми тебе з 
:місяць тому підібрали в полі й відвезли на станцію, щоб 
відправити в Німеччину, а ти при посадці у вагон втік. 
При,гадуєш? Але тепер ·уже не втечеш. А щоб тобі весе
ліше було, і товаришочків з собою візьмеш. Га? -і зно
ву задоволено розсміявся. Як тоді, в степу. 

Тепер нарешті і Яшкові стало відомо, чого моргав 
йому Юра, й він теж засовався на сидінні, аж човен 
захитався. 

- Ну, ти там, не балуй!- гукнув на Яшу полі11;ай. 
А Юра, щоб відвернути поліцаєву увагу, поки щось 
придумає, став заперечувати йому. 

- ЦІ! ви обізналися, дядю, з кимось мене сплутали. 
Я ніколи нізвідки не тікав.- А в самого билась в голо
ві думка: «Як же втекти цього разу? Тепер попалися 
усі втрьох. І не вбили ж його, рябого, тоді партизани». 

- Не викручуйся, це таки ти. Я тебе добре примі
тив,- вів своєї поліцай.- Мене не обдуриш. 

Човен вже випливав майже на середину Дніпра, а 
хлопці ніяк не могли придумати, що ім робити. 

Допоміг ім вийти із скрутного становища сам полі
цай. Він раптом покинув весла, одягнув мундир, насу-
нув на голову пілотку. · 
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- Ось так,- сказав сам до себе і потягся рукою до 
гвинтівки. 

- Ану ви, обидва,- кинув на Юру й Сергійка,
сідайте на весла. А ти,- до Яшка,- переходь наперед. 
Живо!- й підвівся у човні на повний зріст. 

Хлопці мовчки звелися з своїх місць, глянули один 
на одного, й у всіх мелькнула єдина думка: тікати. 

Першим з усііЇ сили хитнув човна Юрко, як тоді, 
на станції, трап, і в ту ж секунду скочили разом на 
один його борт Яшко й Сергійко. Поліцай від першого 
поштовху втратив рівновагу і, хапаючись за борт, ви
пустив гвинтівку у воду, а від другого, ще сильнішого, 
разом з хлопцями плюхнувся в ріку. 
• Пливти в одежі було важко, але хлопці з усієї сили 
працювали руками й ногами і за допомогою течії швид
ко віддалялися від човна і поліцая, який незграбно 
бовтався у воді й посилав їм услід найбруднішу лайку. 

Вже недалеко від берега Юра почав одставати від 
товаришів - стомився, і Яшко з Сергійком допомогли 
йому, підтримали з обох боків. 

Вибрались на берег, довго бігли вздовж нього, поки 
не стомились. 

Неподалік від села, в чагарниках, вирішили просу
шити на сонці одежу й відпочити. 

Лежали в кущах проти сонця і до подробиць згаду
вали свою пригоду з поліцаєм, гадали: втопився він чи 
не втопився. 

- Не щастить тобі з поліцаями, онучку,- жартував 
тоді з мене дід Єгор. А потім уже серйозно сказав:
Ти ж гляди бабі І(атерині не проговорися, бо знову 
плакати буде. І ви теж,- до хлопців. 

Так баба про ту нашу пригоду з рябим поліцаєм і 
не знала. 

26 
У вікно постукали. Раз, потім вдруге. 
«Хто б це?» - рипнув ліжком дід Єгор. Він тільки 

почав дрімати. 
Скинув із себе рядно, опустив додолу ноги. 
У ту ж мить надворі щось сліпуче сяйнуло - і зно

ву непроглядна темінь. 
«дивина»,- подумав дід і почовгав до передпічно

го вікна. Прихилився до шибки. Мо', пожежа де. 
Але ні, заграви не видно. 
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Та ось знову над хатою хтось викресав сліпучого 
вогню, і старий Єгор побачив під вікном чорну постать, 
яка потягнулася рукою до шибки й знову тихо посту
кала. · 

- Хто там? - запитав. 
- Це я, Єгоре Хомичу,- почувся за шибкою го-

іос.- Вийдіть! 
«Щось важливе, раз сам прийшов»,- подумав про 

старосту дід Єгор і як був у білизні, так і пішов у сіни. 
Брязнув засувом. 
- Де ви там? Ідіть сюди. 
Петро Павлович переступив поріг, привітався. 
Дід Єгор зачинив двері, підпер їх плечима. 
- Либонь, гроза насувається, блискавиці палахко

тять,- немов сам до себе сказав, щоб не питати Петра 
Павловича прямо, у якій він справі серед ночі. 

- Так, бути, мабуть, великій грозі,- відказав Пет
ро Павлович.- Із заходу насувається. Тому й прийшов 
до вас. 

- А що трапилось? - не зрозумів дід Єгор. 
Петро Павлович розповів, що пізно ввечері до Виш

нівської пристані катер підтягнув баржу, напівзаванта
жену зерном. На катері прибув офіцер з районної комен
датури з перекладачем. Викликавши його, Петра Павло
вича, й начальника поліції, офіцер наказав завтра за 
всяку ціну довантажи-ти баржу зерном. Хай люди де 
хочуть беруть його. Тут же гітлерівець звелів довести 
завдання здачі зерна до кожного двору. Мусив складати 
списки, розподілити поліцаїв по кутках. 

- Оце щойно закінчили, офіцер не схотів ночувати 
в селі, мабуть, побоявся партизанів і поїхав катером у 
містечко, а я прийшов додому, постояв під хатою і до 
вас,- закінчив Петро Павлович.- Визрів у мене план. 
Давайте порадимось, чи годиться він. Бо до завтра че
кати нічого, заберуть, гади, в людей хліб до зернини. 
І в загін не встигнемо повідомити. 

- •Що ж ви придумали?- поцікавився Єгор Хомич. 
Петро Павлович розповів ... 
Помовчали в темних сінях хвилину чи дві, слухаючи, 

як за сінешними дверима шумить вітер. 
- Діло нелегке, але, думаю, зробимо, раз треба,

сказав нарешті дід Єгор.- Давайте ваш пакунок і йдіть 
відпочивати, щоб коли що - ви були вдома. 

Він відчинив двері, вийшов надвір. Постоявши, поки 
очі звикли до темряви, виглянув за один ріг хати, за 
другий. Зачекав, поки згасла блискавка, і sпевнившись, 
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що немає ніде нікого, звелів Петру Павловичу вихо
дити. 

Над Вишневим пробували свій голос громи . 

... Юра з батьком і мамою йдуть· степом, і степові 
тому немає ні кінця, ні краю. У небі над ними співають 
жайворонки і сяє велике гаряче сонце. В степу куди 
не глянь - квіти, квіти, квіти. Червоні, сині, жовті. Аж 
в очах мерехтить. Мама збирає квіти. У неї вже великий 
букет, вона ледве тримає його обома руками, але про
довжує рвати. 

У тата також великий жмут квітів, притиснутий до 
і'РУдей. Не менше від нього назбирав і Юра, а мама 
сміється й гукає їм збирати ще. 

Вона дуже любить квіти. 
Раптом, звідки не візьмись, сонце заступила велика 

чорна хмара, і над головами в них гримнув грім. Дужо. 
розкотисто. 

Від гуркоту його, здавалось, задвигтіла під ногами 
земля, і 1юни кинулись бігти, щоб утекти від грози, що 
невблаганно насувалася. 

Першою побігла мама й швидко зникла в густій сіт
ці дощу. За нею кинулись Юра з татом. Бігли щодуху. 
плутаючись у високій траві. 

А над ними гриміло, розколювалось небо, і від гур
коту того щораз дужче хитався під ногами степ. 

Юра біг щодуху, хапливо дихаючи. Ноги важчали. 
ніби наливалися свинцем, і нарешті зрадили йому -
він упав. 

- Юра, Юра!- гукав його, шарпаючи за плече, та
то.- Вставай, чуєш, вставай! 

Перемагаючи втому, Юра схопився, сів на ліжку й 
побачив біля себе діда Єгора. 
Аж тепер зрозумів, що квіти, мама й тато були вві 

сні. 
- 1Що сталось, дідусю? - запитав. 
- Вставай, онучку, діло є. 
Юра зіскочив з ліжка, намацав на стільці штани. 

сорочку, одягнувся .. 
- Я вже, дідусю,- сказав тремтливим від хвилюван

ня голосом і не став удруге перепитувати, навіщо він 
потрібний дідові. Раз збудив - сталося щось важливе. 
треба. 

- Тихіше,- прошепотів над ним дід Єгор,- щоб 
баба не почула, бо бурчатиме. Діло, кажу є. Підемо 
вдвох. Ти як, грози не боїшся? 



- Ді-і-ду-у-сю-ю! 
Цим словом Юра сказав усе, дід одразу зрозумів 

його, став заспокоювати. 
- Гаразд, гаразд, не сердься. Я пожартував. Та 

гроза грозою, а діло справді серйозне.- І посадивши 
Юру поруч себе на ліжку, розказав, яке завдання мають 
вони виконати вдвох зараз, негайно. 

27 
.. .До Дніпра вийшли городами. Дощ лив ливнем. 

Після кожного спалаху блискавиці ставало ще темніше, 
а потім з· такою силою гриміло, що закладало вуха і 
якийсь час було не чути шуму дощу. 

За кущем верболозу на чиємусь городі дід Єгор 
сіпнув Юру за сорочку. 

- Зачекай, роздивимось,- дихнув гаряче у вухо.
Пристань уже, мабуть, десь поруч. 

При спалахові блискавиці Юра побачив, що вони 
.справді були недалеко від пристані, біля якої хиталася 
на воді прив'язана до причалу товстим канатом баржа. 

- А тепе.р дивись уважно,- заговорив знову у вухо 
Юрі дід,- де може бути вартовий. На березі не видно. 
Значить, під деревом. 

Знову сліпуче блиснуло, освітивши все навкруги: 
голий берег, розбурханий негодою Дніпро, високі дере-
ва поблизу. · 

- Ніде нікого,- теж над вухо дідові сказав Юра.
Сховався, мабуть, десь у хату. Що він - дурень на та
кому дощі стовtіичити. 

Чи то від холодного дощу, чи від хвилювання тіло 
в Юри дрібно тремтіло, немов по ньому пробігав струм. 
Тремтів і голос. 

- Таки нікого,- погодився дід після нового спа
лаху блискавиці.- Як тільки блисне, біжи під осоко
ри, і я Пришкандибаю.- Е-е, коли б у мене справна 
нога ... 

Ряд старих осокорів стояв якраз над стежкою, що 
повилася понад самим берегом повз пристань. Вітер 
з дощем аж висвистував у мокрому гіллі велетнів. 

Перебігши під крайнє дерево, Юра притиснувся до 
його товстого стовбура, не відчуваючи ні того, що він· 
мокрий, ні холоду. Тепер у нього була єдина думка: 
як забратися на баржу і знищити її? Знищити, щоб не 
возили більше нею фашисти награбованого по селах 
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хліба, а тим, що є зараз у ній,- не покористувалися. 
Завдання було серйозне, ризиковане, але Юра тут же 
згадав батька. йому, мабуть, не легше на фронті. І йо
го бійцям теж. А партизанам! 

Тату, рідний! Коли б ти знав, де зараз твій Юра, що 
збирається робити, ти б, певно, не ·Повірив ... Адже тн 
завжди вважав мене ще малим і несмілим, кепкував, 
коли я боявся грози, щулився від ударів грому, від 
залпів гармат на полігоні ... 

Поруч став дід Єгор. 
- Ну як, не боїшся?- притулився мокрою бородою 

до його мокрої щоки.- А то кажи - я піду. 
- 1Що ви, ні!- відказав рішуче.- Давайте!- І про

<JГягнув до діда обидві руки. 
Пакунок був важкий, загорнутий у шмат брезенту. 

<<Щоб не промаю>,- здогадався Юра. Сунун його за 
пазуху, підсмикнув вище штани. 

Так же мовчки дід дав Юрі запальничку. Малень
ка, плеската, вона вмістилася у нього в кулаці. «де дід 
її взяв?- подумав.- Ні1юли в нього не бачив, дома 
від кресала прикурює». 

Та хіба це зараз важливо! 
Сховавши запальнич1<у в кишеню мокрих штанів, 

які облипали тіло, Юра, намагаючись не виказати сво
го тремтіння, взяв діда Єгора за руку, злегка стиснув 
її, а вже потім тихо сказав: 

- То я пішов. 
- Іди. А я стерегтиму.- І злегка підштовхнув ру-

кою в спину. 

Кілька кроків, які відокремлювали пристань від осо
корів, Юра подолав одним духом і, відчувши під нога
ми дерев'яний настил, розпластався на ньому. І якраз 
вчасно, бо в ту ж мить небо розпанахала кривуляста 
сліпучо-біла блискавиця, і навколо стало видно, немов 
удень. Коли б у цей час хто здалеку поглянув на бар
жу - не розпізнав, що то на ній лежить людина. Чорніє 
якась пляма, та й годі. 

Цього rюроткого спалаху блискавиці Юрі якраз ви
стачило на те, щоб окинути поглядом напівзавантажену 
мішками із зерном баржу, побачити недбало накинутий 
на мішки брезент, якого до половини закотив вітер, і 
носову частину, в котрій був трюм, закритий дерев'яною 
лядою з кільцем. Туди, в той трюм, йому й треба за
лізти. 

Баржу хитало високими хвилями, вона терлась об 
настил одним боком і аж вилискувала від дощу. 
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«Треба бути обережним, щоб не послизнутись і не 
шубовснути за борт»,- наказав собі Юра. І як тільки 
згасла блискавиця і в кошлатому від хмар небі грізни
ми залпами загримкотіли громи, від чого, здавалось, 
от-от розколеться земля, він підповз до ляди ближче. 

Було темно, хоч в око стрель. Так буває завжди 
після миготіння блискавиць, і Юра став чекати нових 
tпалахів, щоб побачити кільце ляди на трюмі. Хоч як 
намагався не хвилюватись,- серце лунко гупало в гру

дях, а мокре від дощу обличчя пашіло жаром. 
Блискавиці не забарились, на цей раз спалахнули 

за Дніпром і якось скупо, але світла від них цілком 
вистачило, щоб Юра відкрив ляду й опинився в тісно
му, захаращеному обривками мотуззя, старими відра
ми і ще якимось мотлохом трюмі. В ньому тхнуло 
сирістю,. мазутом і свіжою рибою. 

Проте Юрі було не до цього. Закривши над головою 
ляду, він миттю дістав з кишені дідову запальничку і 
креснув коліщатком. Пучок іскор сипнувся додолу й 
погас. Юра креснув ще, ще. Нарешті маленький гнотик 
спалахнув синюватим полум'ям, і скупий язичок захи
тався в його тремтячій руці. 

Тримаючи запальничку віддалік себе, другою рукою 
дістав з-за пазухи важкенький згорток, поклав його на 
перекинуте догори дном відро й поволі став розгортати. У 
брезенті був схожий на чималу цеглину шмат толу, 
обмотаний навколо тьнким білим шнуром, один кінець 
якого ховався в його середину. 

Юра обережно поклав тол у найдальшому від ляди 
кутку трюму, ~а шнур від нього розправив собі під ноги. 

Здавалося - все так просто, але хлопець аж спітнів. 
І серце не переставало стугоніти в грудях. Може, від 
того, що в трюмі була задуха. А може, від думки, чи все 
він робить так? Чи не злетить сам разом з баржею в 
повітря? 

Витер мокрим рукавом спітніле чоло, відкрив над 
головою ляду. Вітер, одразу увірвавшись всередину, 
освіжив Юру й загасив запальничку. Юра присів, крес
нув коліщатком. Запальничка спалахнула. Він затулив 
її долонею лівої руки і став палити кінчик шнура, що 
лежав у нього під ногами. Шнур чадів, шипів, не хотів 
загорятись, а потім нарешті зашипів дужче, і білий вог
ник швидко побіг від Юри в глиб трюму. 

Тепер - усе! Тепер мерщій тікати! Сунув загаслу 
запальничку в .кишеню, вхопився руками за край трю
му й вислизнув з нього. Та не побіг одразу. Перехилив-
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ся й заглянув у чорну безодню, з якої щойно ви:ліз. Там 
шипучою змійкою повз до толу вогник". 

Отепер, напевно, все". Обережно, щоб не гупнути 
лядою, закрив її і тільки тоді скочив на настил приста
ні і при сліпучому спалахові блискавиці шмигнув під 
осокори. · 

- Все". Зробив!- не сказав,. а видихнув дідові Єго
ру, притиснувся• до нього всім тілом. Дід обійняв йо
го, мовчки погладив по мокрій розкуйовдженій голові. 

Стояли і ждали вибуху. 
Минула хвилина. Друга, третя. Чорне небо знову 

сійнуло густим дощем, а вибуху не було". 
Юрко запитливо звів голову до діда, став випручу-

13атись з його обіймів. 
- Невже". Невже погасло? Пустіть, я побіжу. 
Але дід ще міцніше притиснув його до себе. 
- Чекай, не гарячкуй. 
Хлюпотів дощ шумів у верхів'ї осокорів вітер. А за

тим великий сніп вогню шугнув із чорної ріки в небо, 
здригнувся від вибуху берег. І ніхто у Вишневому, крім 
старости Петра Павловича та начальника поліції, не 
відрізнив того гуркоту від громовиння. Було схоже на 
те, що то в один із осокорів влучила блискавиця. 

28 
Новий начальник поліції Бреус, про якого говорили 

в селі, що він із німців-колоністів, з перших днів не 
ввійшов у контакт із старостою Вишневого Назимком. 
Ніколи не ходив до нього в управу, не радився з ним~ 
Завжди все вирішував сам, що ускладнювало дії Петра 
Павловича. 

Але тоді, як затонула підірвана Юрою баржа із 
зерном, прислав за старостою поліцая. 

- Ви знаєте, що нам обом буде від районного комен
данта за баржу?- запитав. І не чекаючи відповіді Пет
ра Павловича, заговорив далі:- Він накаже повісити 
нас або розстріляти. А я не хочу передчасно вмерти. 
Та й ви, думаю, не поспішаєте на той світ. Тож давайте 
негайно зберіть людей, мої хлопці допоможуть, погово
ріть з ними, ви ж свій. Хай скажуть, чиїх то рук спра
ва, видадуть винуватців. Коли ж ні - я викличу карате
лів, і вони все зроблять по-своєму." 

Петро Павлович, не кваплячись, дістав з кишені ки
сет з махоркою, дбайливо згорнуту окупаційну газету 
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і з:іjtОДИеся скручувати щrrарку. Прикурив від запаль
нички, зробленої з патрона, і аж тоді відказав: 

- Я з вами згоден, пане начальник. Але погодьтеся 
й ви зі мною. Я такий у селі свій, як і ви. В це село 
мене закинула доля вчителя. До війни люди шанобливо 
ставилися до мене, а тепер, коли став старостою, люто 

,зненавиділи і обходять десятою дорогою, щоб не віта
тися, не те щоб поговорити. Тож сумніваюся я, аби во
ни мені щось сказали. Чи не краще буде, коли ми разом 
з вами доповімо панові комендантові, що у баржу під 
час грози влучила блискавиця і вона потонула. Стихія, 
так би мовити. Ми тут безсилі. 

Начальник поліції, набундючившись, мов індик, про
йшовся по кабінету, який влаштував собі в одному з 
найбільших класів школи. 

- Так він вам і повірить, комендант. Знайшли дур
ня. Робіть, як велю! 

- Гаразд,- відказав староста й повернувся до се
бе в управу. 

«Як же бути?- міркував Петро Павлович.- Що ро
бити?» 

Кілька хвилин ходив по кімнаті з кутка в куток, а 
потім сів до столу писати записку командирові парти
занського загону. 

Написавши, згорнув у трубочку, встромив в очеретя
ний мундштук і, порушуючи конспірацію, звелів роз
сйльній, літній жінці, викликати в управу діда Єгора. 

- Пошліть у ліс когось із хлопців, хай передасть 
першому партизанському дозору, а дозор уже передасть 

Якиму Панасовичу. Я йому про все написав, він дасть 
відповідь, що нам робити. 

За порадою діда Єгора в ліс хлопці мали піти втрьох. 
Із села вирушать разом, потім залишать Яшу в умовле
ному місці і побіжать до лісу уже вдвох. На узліссі 
лишається Сергій, а Юра біжить далі в ліс, до велетен
ського сухого дуба на високому горбі, якого, коли 
добре придивитися, видно з села. Там тричі пугукне, і 
до нього вийде партизан. Він передасть записку іншому 
дозорцю, а той далі. Юра ж чекатиме відповіді біля 
дуба. Одержавши її, побіжать до Сергійка, а Сергійко 
до Яшка. Яшка ж уже біжить у село. 

Так можна буде виграти час, конче потрібний для 
Петра Павловича, адже його дій чекав начальник по
ліції . 

... Від швидкого бігу забивало дихання, бракувало 
сили, але кожен із них думав тільки про одне: вперед, 
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бо тебе чекають, від тебе залежить доля багатьох лю
дей. 

Спускаючись у яр, Яша поранив склянкою ногу і 
вбіг на подвір'я діда Єгора, шкутильгаючи, знемагаючи 
від втрати крові. Дід, побачивши хлqпця у вікно, вийшо• 
назустріч, думаючи, що його поранено. 

- Командир~·· командир". передав". хай начальник 
викликає гітлерівців,- ледве видихнув Яша й заточився, 
мало не впав. 

Дід Єгор підхопив його під руку. 
- •Що з тобою? Чого шкутильгаєш? А як хлопці? 
- Все гаразд, все гаразд, дідуню,- заспокоїв ста-

.рога Яшка.- В яру наступив на склянку. А хлопці ско
ро прийдуть. 

Звелівши бабі Катерині промити Яшкові поранену 
ногу, дід Єгор швидко насунув на голову картуз, озбро
ївсь палицею й поспішив до управи. 

Після розмови Петра Павловича з начальником по
ліції минуло десь близько трьох годин, як він знову 
прийшов до нього в кабінет. Цього разу сам, без ви
клику. 

- Нічого не виходить, пане Бреус,- розвів рука
ми.- Посилав виконавців загадувати селянам на сход
ку, але й досі ніхто не прийшов. Я ж казав вам - ніхто 
мене не послухає. О, коли б ви знали, які тут вперті 
люди. Мабуть, доведеться викликати німців. 

Бреус уїдливо посміхнувся. 
- А я, пане старосто, це передбачав і, не чекаючи 

вашої поради, уже давно послав гінця до району. 
Петро Павлович теж видушив із себе посмішку й 

удавано шанобливо сказав: 
- Радий з вашої кмітливості, пане Бреус. Будемо 

ждати дорогих гостей. 

--" 29 
Юрій Васильович замовк, співчутливо подивився на 

мене. 

- Втомив я вас своєю розповіддю. 
- Що ви,- заперечив я.- Навпаки, дуже цікаво. 
Помовчали. Море вже дрімало біля наших ніг і ди

хало на нас приємною прохолодою. Із-за будинку са
наторію сходив повний місяць. Від його прозорого, 
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яскраво-жовtоrо світла на море впала срібна доріжка 
й простяглася ген-ген далеко, скільки сягав зір. 

- Гарно як,- порушив мовчанку Юрій Васильо
вич.- Так і хочеться встати й пройти цією доріжкою. 

У морі сонно кигикнула чайка, а навтроти нас, немов 
випірнувши з води, засвітилося безліч мерехтливих 
електричних вогнів. Ішов пасажирський пароплав. 
і - Юрію Васильовичу,- не витримав я.- Ви на та
кому цікавому обірвали свою розповідь. 'Що ж було 
далі? · 

- Далі?- перепитав він.- Далі було те, чого не 
сподівався ні начальник поліції Бреус, ні гітлерівці, 
яких він викликав у Вишневе з району. 

Командування партизанським загоном вирішило зро
бити засідку на карателів подалі від села, в невеличко
му сосновому переліску, через який пролягала дорога 
із Степівців. По-перше, там було зручне місце для 
бою, а по-друге, і головне, щоб цим самим відвернути 
причетність вишнівчан до їхньої сутички. 

Чекали довго. Аж ось нарешті з боку Степівців за
чорніли два мотоцикли з колясками, а за ними дві ма
шини з фашистами. Рухались вони повільно по грязь
кій дорозі. Мабуть, через грязьку дорогу карателі й за
тримались. 

- Підпустити якнайближче і стріляти за моїм сиг
налом! - віддав команду бійцям командир загону Яким 
Панасович. · 

Все ближче й ближче мотоцикли. Вже виразно чути 
натужне гудіння їх моторів. 

Ось водії-мQтоциклісти в заляпаних грязюкою пла
щах, з куценькими автоматами на грудях, вирулили 

на трав'янисте узбіччя, де було трохи твердіше й зупи
нились, певно, чекаючи, поки під'їдуть машини, бо звід
си до села вже було недалеко. 

В колясках обох мотоциклів сиділо по гітлерівцю. 
Вони теЖ були в блискучих плащах і теж, як і водії, 
заляпані грязюкою. Кожен з них тримався обома ру
ками за важкий кулемет на триніжці. 

Нарешті під'їхали машини, стишили хід. У першій 
відкрилися дверцята кабіни, і з неї виглянув офіцер, 
махнув мотоциклістам рукою в чорній рукавиці, щось 
гукнув. Мабуть, щоб їхали. 

І ось саме тоді, як мотоцикли, буксуючи, почали ру
шати з місця, а машини порівнялися з партизанами, 
Яким Панасович вистрілив з пістолета і подав команду: 

- По фашистах - вогонь! 
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Перехресним вогнем вдариJІи по мотоциклах і ма
шинах партизанські автомати. Гранатометники, що за
маскувались ближче до дороги в окопах за ріденькими 
кущами, кинули під машини гранати. 

Машини одразу ж спалахнули, де.кілька фашистів, 
не зробивши жодного пострілу, були ·скошені партизан
ськими кулями. Ті ж, котрі зіскочили на землю, від
стрілювались з-за ·палаючих машин, та невдовзі і їх теж 
спіткала смерть. Зайнявши вигідну позицію, партизани 
вели по ворогу прицільний вогонь. 

Знайшли свою смерть у полі від партизанських куль 
і поліцаї, яких пригнав із села на виручку гітлерівцям 
їхній начальник Бреус. Сам же він хотів було втекти 
пt>за лісосмугою, але партизани помітили, і зрадника 
теж наздогнала куля. 

Більше поліції у Вишневому не було. Довго не на
смілювались приїздити в село й гітлерівці, бо після то
го бою в степу партизанський загін почав діяти активні
ше, громив комендатуру, поліцейські кущі і безслідно 
зникав. 

Але згодом успішні діі загону скувала поява в ра
йоні великої сили гітлерівців. Вони прибули на броне
машинах, з легкими гарматами. Почалося прочісуван
ня лісів, облави в селах, розстріли, пожежі. Докотилася 
ця хвиля й до Вишневого. Одного дня в село прибув 
великиі\: каральний загін. Проте партизани не дали йому 
здійснити розправу над жителями. Здійняли на узліссі 
шалену стрілянину з автоматів, удаючи, що оточують 
село. Це сполошило гітлерівців, змусило спішно покину
ти Вишневе. Карателі не кинулись переслідувати парти
занів, заходив вечір, і вони побоялись іти в ліс, лише 
обстріляли його з легких гармат і вернулися в Степівці. 

Від снарядів у Вишневому згоріло кілька хат, в тому 
числі й наша та старости Петра Павловича. 

Тієї ж ночі наш партизанський загін переправився 
через Дніпро і з'єднався з партизанським загоном іме
ні Чапаєва, що діяв у лісах на лівому березі. 

Разом з партизанами пішли в ліс і ми з дідом Єго
ром та бабою Катериною, чимало вишнівчан. Яшко ж 
із Сергійком залишилися для зв'язку. 

В партизанському загоні я був і зв'язковим, і роз
відником, збирав дані про гітлерівців і поліцію, носив 
підпільникам листівки. 

Відступаючи під натиском Червоної Армії, гітлерівці 
вирішили закріпитись на високому правому березі Дніп
ра і не пустити далі наших військ. Уздовж нього вони 
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стали спішно будувати укріплення, копати глибокі ро
ви, окопи. На ці роботи вигонили все населення при
дніпровських сіл - від малого до старого. 

Командування нашого партизанського загону виріши
ло збирати про ці укріплення точні дані, щоб при набли
женні радянських військ передати ім відомості про на

~ явність і розташування дотів, окопів, траншей ворога. 
' Крім розвідгрупи загону, займалися цим і ми з Сергій
ком та Яшком. В гурті людей із ближніх сіл ходили 
копати ті земляні укріплення та рови, рахували вогне
ві точки, вимірювали відстані від них і, все добре за
пам'ятавши, передавали в загін. 

Людей на окопи і будівництво укріплень з кожного 
села вигонили поліцаї, а самими роботами керували 
гітлерівські офіцери. Працювали люди з ранку до пізньо
го вечора. Кому було далеко додому - ночували у ближ
ньому селі або й просто у полі. 

Якось у гурті людей пішов ночувати в село Довжик 
і я. Село це було кілометрів за п'ять від Степівців, униз 
до Дніпра. Зайшов на одне подвір'я - уже є нічліжни
ки. В другому - теж. У третій хаті літня жінка сказа
ла, що з радістю пустила б, але в неі на постої два по
ліцаї. Як почали за селом окопи копати, відтоді й при
несло іх, людей щоранку на роботу вигонять. 

- Такі злючі, гірше собак,- оглянулась навколо і 
порадила піти до її. сестри на сусідню вулицю, у неі, 
мовляв, знайдеться місце, і погодує вона. 

Я подякував жінці й вийшов на вулицю. Та не зробив 
і півтора десятка кроків, як віч-на-віч зустрівся з тими 
двома поліцаями,- йшли, мабуть, на квартиру вечеря
ти. Вони виросли переді мною, мов з-під землі. 

- Хто такий? Чого по дворах ходиш?- запитав ме
не одразу один з них, у зсунутій на потилицю пілотці. 

- На окопах тут,- кажу,- працюю, прийшов у се
ло пеnеночувати. 

- А сам звідки? 
- З Луковиці,- відповідаю і дивлюсь на другого, в 

ряботинні. 
І він на мене теж пильно дивиться. А потім - хап 

рукою за плече і ніби кліщами стиснув. 
- 1Що, шмаркачу, пізнаєш?- не сказав, а проси

чав.- Так-так, це я! Ти думав, я втопився тоді, як ви 
човен перекинули? Ні, як бачиш - живий. Тепер утретє 
вже від мене не втечеш! А дружки твої де? 

Я не вірив своїм очам, не вірив почутому. Це був 
він, той рябий поліцай, що впіймав мене по дорозі в 
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Степівці, той, човен якого ми перекинули на Дніпрі а 
Яшком і Сергійком, повертаючись із Богданова. Треба 
ж такому статися! Втретє мене зводила з ним зла доля, 
будь він проклятий! 

Там же на вулиці віспуватий ударом кулака звалив 
мене з ніг і став бити важкими чобітьми по чому по
пало, допитуючІ;Ісь, де мої товариші. І не знаю, чим би 
це скінчилося, коли б не нагодився німецький офіцер. 
Звідки він узявся, я не зогледівсь, але спершу побачив 
його блискучі чоботи, а потім почув запитання ламаною 
російською мовою. Він питав поліцаїв, за віщо вони 
мене б'ють. 

• - Партизан, гер майор,- виструнчився перед ним 
рябий. 

- Партісан?- здивувався офіцер.- Отшень інте-
ресно. 

Поліцай же пояснював йому далі, що я партизан
ський розвідник, збирав відомості про укріплення, а вони 
помітили й затримали. По дорозі я намагався утекти, 
і їм довелося трохи мене приборкати,- кивнув на моє 
розпухле обличчя. Коли мене треба буде розстріляти 
чи повісити, нехай пан офіцер накаже йому, і він за
любки це зробить. 

- Харашо,- кивнув головою гітлерівець.- Ви єст 
молодец. Ідітє, я вас будем позваль, если понадобіться. 

Поліцаї хвацько відкозиряли й пішли. 
Офіцер провів їх пильним поглядом, потім взяв ме

не міцно рукою за комір і повів із собою. 
Становище моє було безнадійне. Це я зрозумів, ще 

коли упізнав рябого поліцая, а тим більше після того, 
як він відрекомендував мене гітлерівцю-майору. На цей 
раз вирватись з їхніх лабетів не пощастить. Було до 
болю гірко й образливо, що сталося це перед тим, як 
ось-ось мала прийти Червона Армія і я покладав надії 
знайти свого батька й далі разом гнати фашистів із 
нашої землі. І ще я дуже жалів за тим, що ми тоді не 
вТ'опили того рябого поліцая в Дніпрі. І виплив же, 
гад ... 

Все це промайнуло в моїй голові, поки гітлерівець 
аів мене до сільської школи, у свій кабінет, обладнаний 
в одному з класів. Посеред класу стояв великий стіл 
з телефонною коробкою, на столі якісь папери, карти. 
Біля столу два м'які стільці, під стіною - старенький 
диван. 

Посадивши мене на стілець, майор жбурнув свого 
високого картуза на диван і подзвонив комусь по теле-
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фону. 1Що він rьворив у трубку, SІ не зрозумів, але здо
гадався - розмова була про мене. 

По розмові гітлерівець закурив, запропонувавши си
гарету й мені, але я відмовився. 

- Так ти сначит єст партисан? 
Не знаю й досі, як це в мене вийшло, але я сміливо 

й голосно відказав: 
- Який з мене партизан! Сам він партизан, чорт ря

бий, а на мене звертає! Сам він відомості про укріплен
ня збирає і в блокнот записує, я на власні очі бачив! 
Ви його швидше затримайте, поки не втік! 

Майор покинув курити. 
- Вот как! А почему же ти при нему молчаль? 
- Боявся,- кажу,- щоб знову не бив. 
- Q, бітся не єст харашо,- не зводив з мене очей 

гітлерівець.- Тем более, когда он партісан. Ведь парті
сани своїх людей не б'ют. За што же он тєбя біл? 

Я на мить розгубився. Треба було брехати далі, але 
що - не знав. Вхопився за першу ліпшу думку, сказав: 

- За те, що не хотів йому допомагати. 
Гітлерівець знову здивовано глянув на мене. 
- Што же он тебя просил сделать? 
І я почав брехати до кінця. Сказав, що рябий про

сив мене підмовляти людей, аби не йшли копати окопи, 
рахувати, скільки за день викопано окопів та гнізд для 
кулеметів, і передавати йому. 

Мета в мене тоді була одна: якнайбільше наговори
ти на рябого поліцая, домогтися, щоб і його розстріля
ли чи повіСИJJИ разом зі мною. 

Коли я замовк, гітлерівець підвівся з стільця, про. 
йшовся від столу до дверей і став у мене за спиною. 

- Значит ти не партисан?- перепитав.- Партисан 
тот полицей, которь1й бил тебя? Харашо, ми проверял. 
Кто же ти ест? Откуда? 

Я 'відчував на собі його пронизливий погляд, його 
важке дихання і зрозумів - моїй грі підходить край. 
Однак треба було догравати, і я почав розказувати дав
но вигадану історію, що я з Києва, що моя мама ми
нулої зими простудилась і вмерла, а я, залишившись си
ротою, пішов на села, щоб найнятись десь на роботу 
й прогодуватись, бо в місті скрута з харчами. 

Саме тоді, коли я почав розпозідати, двері класу 
рвучко розчинилися, і поріг переступив кремезний офі
цер з чорними петлицями есесівця і білим черепом на 
рукаві. 

Обізвавшись щось до майора, він швидко пройшов 
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до столу, взяв стілець і сів на ньому переді мною. Це 
був, мабуть, той офіцер, якому майор дзвонив по теле
фону, здогадався я. 

- Разговаривай, разговаривай,- кивнув він мені го
.11овою.- Я тоже буду слюшаль. ·бткуда тЬІ пришел? 
Кто тибя послаль сюда? 

«Ось тепер ·почнеться справжній допит»,- думаю я. 
Але намагаюсь не подати виду. Здвигую плечима, по
сміхаюсь. 

- З Києва,- кажу,- прийшов, ніхто мене не послав. 
Мати вмерла, істи нічого, от і пішов на села. Я вже 
пану майору розказував,- і повернувся у бік майора. 

Проте побачити його не встиг. Важкий удар заслі
пив мені очі, класна кімната кілька разів перевернулася 
стелею вниз, а підлогою вгору. Потім все стало чорним 
і глухим, немов я провалився в глибоку яму. 

Хто вдарив мене перший раз - есесівець чи майор, 
не знаю, а потім били обидва по черзі. Били й питали: 
де партизани? До кого прийшов у село? З яким завдан
ням? 

Кров заливала мені лице, я майже нічого не бачив 
запухлими очима, не міг поворухнути язиком, але твер
див одне: крім рябого поліцая, нікого не знаю, хоч убийте. 

Скільки тривав допит - не скажу, хоч мені здався 
вічністю. Я вже не чув запитань гітлерівців, не відчував 
болю, коли били, а тільки чув удари, немов уві сні. А 
потім і їх перестав чути. 

Прийшов до пам'яті чи то від холоду, чи болю. Увесь 
тремтів, а біль проймав до самого серця. Боліло все 
тіло. від голови до п'ят. 

Було темно й тихо. Де я - не знав, хоч здогадував
ся - мене кудись замкнули. У погріб чи комору. Отже, 
жити мені до ранку. А вранці повісять або розстріляють. 

І я заплакав. Заплакав гірко, схлипуючи, бо там, у 
школі, коли били гітлерівці, я лише стогнав і стриму
вався, щоб вони не бачили міоїх сліз. А тут дав собі 
волю, щоб виплакатись, щоб назавтра перед розстрілом 
чи повішенням не викотилась жодна сльоза, щоб сухи
ми очима востаннє глянути на сонце, на небо, на людей, 
коли їх зженуть на мою страту, як це гітлерівці роби
ли часто. 

І раптом крізь свій плач я почув, як десь поруч ме
не, під стіною, щось немов заворушилося, гупнуло. «Що 
б то?»- подумав і не встиг навіть злякатися, як ліво
руч, під соломою, на якій сидів, провалилася земля і 
хтось покликав мене тихо: «Юра, Онучок, де ти?» 
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Це було неймовірно, прозвучало немов уві сні, і то
му я одразу розгубився. Звідки? Хто? Від несподіванки 
забракло слів, і я мовчав. Той же приглушений шепіт 
sнову: «Юра, Онучок, де ти?» 

«Значить, хтось свій, із Вишневого,- майнуло в 
голові.- Але хто?» І серце забухкало від радості. 
і- Тут я,- нарешті видушив із себе. 
- Це я, Гриць Ярмола,- почув у відповідь.- Мер

щій лізь за мною в цю яму, щоб устигнути вибратись 
за село, бо вже світає. Потім усе розповім. 

30 
Як і всі сучасні люди, я не вірю в чудеса,- усміх

нувся, глянувши на мене, Юрій Васильович.- то ж бу
ло для мене справжнім чудом. Стояти однією ногою в 
могилі, і раптом - воля. І хто тебе рятує - Гриша Яр
мола, який ненавидів нас із хлопцями за зв'язок з по
ліцаями. Чого і як він тут опинився - я не знав, як 
не знав і того, звідки він довідався про мій арешт і 
куди мене вкинули після допиту. 

Аж як опинилися ми далеко за селом і бігли заро
слим яром до Дніпра, щоб переплисти його й дістати
ся до партизанського загону, Гриша розповів мені, що 
під час обстрілу з гармат гітлерівцями Вишневого зго
ріла' і їхня хата, вони з матір'ю пожили трохи в сусідів, 
а потім перебралися в Довжик, до материної сестри. 
Живуть саме на тій вулиці, на якій я зустрівся з полі
цаями. Гриша бачив з тітчиного подвір'я через дорогу, 
як мене бив рябий поліцай, чув, що казав офіцеру. 

К:оли гітлерівець забрав мене із собою, Гриша пі
шов слідом аж до школи. Він не знав, як і чим мені до
помогти, але вирішив будь-що спробувати. Діждавшись, 
поки мене непритомного винесли два солдати й замкну
ли в старому шкільному сараї в саду, Гриша крадько
ма побіг додому, взяв куценьку солдатську лопату й 
вирішив зробити під нього з глухої стіни підкоп. Сол.цат, 
що вартував біля сарая з автоматом на грудях, мабуть, 
подумав, що втекти я не зможу, і після півночі кудись 
пішов. Ось тоді Гриша і взявся до роботи. 

Бігти мені було важко. Болем віддавало в грудях, 
у голові. До ніг немов хтось попричіплював важкі гирі. 
Та мене весь час підбадьорював Гриша: 

- Біжімо, біжімо, Онучок, вже недалеко! 
А тим часом все дужче й дужче розвиднялося, на 
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сході зарожевіло небо. Нам треба було якнайшвидше 
дістатися до Дніпра, а там уплав на той берег. Тільки 
на тому боці наш порятунок. 

Та ось нарешті й Дніпро. Над водою завис густий 
білий туман. Це ж як добре, зраділи. ми. Уже за кілька 
метрів від берега нас не буде видно у воді. 

Важко дихаю~и. я сів на холодний пісок відпочити. 
Присів і Гриша. 

- Допливеш?- запитав. 
- Постараюсь,- відказав я, хоч у думці сумнівався, 

був дуже знесилений. Але краще втонути в Дніпрі, ніж 
знову потрапити фашистам до рук. 
" - Тримайся біля мене,- порадив Гриша і першим 
зайшов у воду. За ним - я. 

У воді тіло моє не так боліло, і плисти було легше, 
ніж бігти. 

Вже як дісталися середини ріки, почули на березі 
сердиті голоси, гавкіт собаки. 

- Прибігли вже, гади,- мовив Гриша.- Зараз поч
нуть стріляти. 

І справді, за якусь мить на березі застрочив автомат 
і збоку від нас, ліворуч, забулькали у воді кулі. 

- Хай стріляють, не попадуть, нас у тумані не вид
но. Ге ж? - прошепотів мені Гриша. 

Ми ледве ворушили руками й ногами, щоб не хлюп
нути, й продовжували плисти за течією. 

Біля протилежного берега, до якого наближались, 
туман став рідшати, і це мене занепо1<0їло, бо я вже 
притомився й швидко плисти не міг. 

- Не бійся, не помітять,- заспокоював мене Гри
ша, ковтаючи слова. Видно було, що й він стомився. 

Проте біля самого берега нас, мабуть помітили, бо 
застрочили одразу два автомати, а потім - третій. І(улі 
булькали близько від нас і, здавалось, аж шипіли. 

Першим дістав ногами дна Гриша і допоміг мені 
вийти з води. Пригинцем побігли за верболозові кущі. 
І вже там, за кущами, я раптом відчув, як мене ніби 
хтось шарпнув за ліву руку, нижче ліктя. Але я продов
жував бігти, аж поки переді мною не виросла високя 
чорна стіна. Вона заступила мені дорогу, я вдарився об 
неі - і більше нічого не пам'ятаю. 

Опритомнів на нарах у партизанській землянці. Біля 
мене сиділи дід Єгор, .Яша, Сергій і Гриша. 

- Що зі мною?-:- перше, що запитав я у них. 
- Все гаразд, Юро, все гаразд, онучку,- погладив 

мене по голові дід Єгор. 
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Очі мої зупинились . на забинтованій л1вtи руці, яка 
лежала поверх ковдри і була чомусь короткою. .Я за
питливо глянув на діда, на товаришів, але всі вони не 
витримали мого погляду, відвернулись. 

Потім дід Єгор наважився, сказав: 
- Куля була розривна, розтрощила всю кістку". От 

і \овелось." 

31 
Юрій Васильович зітхнув і став дивитися на місячну 

доріжку в морі, на пароплав, що наближався до бере
га, сяючи я_скравими електровогнями. 

Мені було незручно надокучати оповідачеві, але ці
кавість брала своє, і знову вибачившись, я попросив 
Юрія Васильовича доказати до кінця про себе. 

- Докажу, все зараз докажу,- заспокоїв мене вчи
тель. 

Після звільнення Вишневого Червоною Армією в 
ньому скоро почала працювати школа, директором якої 
став Петро Павлович, і ми з .Яшком, Сергієм та Гри
Шею пішли в один клас. Тоді ж Петро Павлович подав 
розшук на мого батька. Відповідь прийшла сумна -за
гинув у боях при обороні Москви. 

Так я назавжди залишився в моїх діда й баби, які 
стали мені рідними. 

Закінчивши середню школу, вступив до Київського 
університету і через п'ять років став учителем. 

Мої вірні друзі - Яшка, Сергій і Гриша - теж ви
вчились. Яків працює інженером у Львові, Сергій слу
жить офіцером на флоті, а Гриша став лікарем, живе 
й працює в районному центрі Богданові. 

Регулярно листуємось, а влітку, завжди в один час, 
з'їжджаємось у Вишневе, згадуємо свої далекі дитячі 
роки, їх радощі і тривоги. 

Добрі •мої старенькі, дід Єгор і баба Катерина, вже 
померли, і тепер у мене немає нікого. Проте все Вишне
ве мені рідня. Коли б я не приїхав улітку, кожна сім'я 
запрошує до себе в гості. Я для них так і залишився -
Онучком. 

Ось і звідси, з санаторію, поїду прямо туди, вже 
одержав кілька листів із запрошенням. 

Аж тепер, здається, і вся моя історія,- ·зітхнув Юрій 
Васильович.- Ходімо, мабуть, уже до санаторію, бо піз
но, ще шукати нас кинуться,- усміхнувся і першим 
звівся з теплого каменя. 
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ПОВІСТЬ 



Розділ перший 

І ЗНОВУ НА ШЛЯХУ НІКОГО 

Уже кілька днів підряд іде дощ. Без упину, без від
диху. Немов найнявся. Густий, краплистий, по-осінньо
му qадокучливий. В селі розгасли всі стежки і вулиці, 
ні проїхати, ні пройти. Куди не глянь - калюжі, а то й 
озера води. В багатьох хатах і повітках попромокали 
наскрізь солом'яні дахи. 

А він іде. 
Поза хатами, в садках, позбивалися докупи й трем

тять від уїдливої мокречі, немов живі, голі дерева. Трем
тять і безмовно ридають холодними слізьми. Бо таки й 
холодно до лиха. 

Дні стоять від дощу сірі, похмурі, немов з ранку до 
вечора розвидняється і ніяк не може розвиднитись. 

Та дощеві байдуже. Ллє і ллє собі безперестанку, 
хлюпається, аж виляскує у власних калюжах. 

Бо його настала пора. Осінь. 
Непривітно й пусто тепер у селі. Ні на вулицях, ні 

на подвір'ї жодної живої душі. Дощ позаганяв людей 
у хати, худобу в повітки, навіть галасливі горобці й 
непосидющі собаки поховались десь. 

Надворі повний господар дощ. 
Славко Маковійчук теж сидить у себе в хаті за сто

лом бі.Ля вікна. Перед ним розкрита книжка, але ди
виться він не в неї, а на шибки, які плачуть рясними 
дощовими слізьми. Шибки у вікні невеличкі й жодної 
цілої. Всі полатанr, кожна з кількох скляночок. І скля
ночки ті склеєні хлібом. Тому й світло у хату ллється 
через них каламутне, тому й сльози дощові пливуть по 
них такі ж каламутні. Пливуть і пливуть без кінця, на
віваючи сум. 

З вікна Славко uереводить погляд на матір, що пе
ребирає на полику біля печі квасолю, і в уяві його 
спливає той незабутній день, коли вони з нею прово
джали батька на війну з фашистами і мати плакала отак 
тихо, беззвучно, як віконні шибки. 

Було то минулого, сорок четвертого, як їхнє село, 
всі навколишні села звільнила від окупантів Червона 
Армія і погнала їх далі. Тоді також лив дощ і було 
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- Не варт надокучати людям,- сказала.- Будемо 
ждати, може, й прийде колись". 

Славко здивувався. Чого це вона отак? То було хо
дила до фронтовиків розпитувати, ворожила не раз на 
картах у баби Танасючки. А це". «~абуть, зневірилась 
уже»,- подумав і вирішив надалі мовчати, буде дума
ти сам. 

Може, написати кудись, як ото писали жінки про 
своїх чоловіків, навіть похоронки одержавши. Не віри
ли. А тато ж безвісти". Може, й справді помилка. Ка
жуть же, що на війні всяк буває. І дядько Василь теж". 
Треба з учителькою поговорити. 

Другого дня після уроків Славко підійшов до вчи
'тельки Ніни Андріївни. 

- Можна, я вас хочу щось просити? 
- Будь ласка.- Ніна Андріївна робила записи в 

класному журналі.- Що ж ти хочеш? 
Славко зам'явся, обвів поглядом клас. З нього ще 

не вийшли всі школярі. 
Ніна Андріївна зрозуміла його. 
- Ти хочеш наодинці? Тоді зачекай, я зараз вер

нуся.- І виf-шла з класу в оточенні дівчаток. 
- Що ж ти хочеш спитати?- повернулася невдовзі. 
Славко не знав, як почати, длубав пальцем давно 

нефарбовану парту. 
- Чому ж ти мовчиш, Славку?- Тепла маленька 

рука Ніни Андріївни скуйовдила Славкові білявий 
чуб.- І<ажи, не соромся. 

- Та я". Може б, ви".- нарешті переміг себе й 
розповів учительці, як побивається за батьком, як йо
му не хочеться вірити в те, що він загинув. Не втаїв і 
того, що заздрить товаришам, батьки яких уже прийшли 
з війни. 

- То чи не змогли б ви написати в Москву, хай нам 
звідти повідомлять, де подівся мій тато. І<ажуть, там, у 
Москві, про всіх солдатів усе достеменно відомо. 

Вчителька журно подивилася Славкові в очі. 
- Що ж, давай напишемо. 
Вирвала із зошита аркуШ паперу, поклала перед 

Славком. 
- Пиши, я тобі продиктую. Тільки без помилок, бо 

це ж у Москву,- посміхнулась. 
З тремтінням у душі писав Славко листа, виводив 

кожну літеру. А як скінчив - подав учительці переві
рити. 

Помилок не було, і :хлоnець полегшено зітхнув. 
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Ніна Андріївна дістала із своіх книжок конверт, 
вклала в нього лист, заклеїла. Сама й адресу написала. 

- І відправлю я сама, разом із своїми листами.
пообіцяла. 

Славко ніяково переступив з ноги на ногу. 
- А відповідь скоро прийде?- спитав. 

і Ніна Андріївна усміхнулася. 
- І швидкий же ти! Ще лист у кишені, а йому вже 

відповідь подавай! Місяць, не менше, ждати. 
- Ого, як багато! 
- Місяць - це не довго,- заспокоїла вчителька.-

Може, ще й довше, адже туди йдуть тисячі листів що
дня. А розшукати людину не легка справа. 

Не йшов, а мов на крилах летів Славко додому і 
думав: було б раніше це зробити - послати листа в 
Москву! Досі б уже розшукали тата. Та нічого. Місяць -
це не довго. 

І уявилось йому: одержує він з Москви листа, а в 
листі написано - твій батько, Ярославе, там-то й там, 
чекає високої нагороди, яку заслужив у боях з фаши
стами. Одержить П й одразу додому. 

Цікаво, що тоді мама скажуть? 
Стій! А чи хвалитися ім про лист? Мабуть, ні, нехай 

це буде несподіванкою. 
Грудневий морозець із вітром пощипує Славка за 

вуха, щоки, ніс. Та що йому цей мороз, коли на нього 
чекає така радість! Ніякому морозові іі не остудити! 

Швидкі кроки хлопця відбивалися далекою луною 
по замерзлій вулиці. 

~ 

Розділ четвертий 

ДРОВА ДЛЯ ВЧИТЕЛЬКИ 

Школа в Липівці була невелика, на дві класні кімна
ти, але учні вміщувалися в одній. Від першого до чет
вертого класу. Сиділи за партами по рядах: перший 
ряд - першокласники, другий - другокласники, за ни
ми третій і на останніх партах - четвертокласники. Всіх 
разом і вчила Ніна Андріївна в одну зміну. 

Отож перед Новим роком на останньому уроці вона 
й оголосила учням усіх чотирьох класів, щоб узавтра 
прийшли до школи на новорічний ранок. Голова сіль
ради (Стефанків батько, його обрали недавно) обіцяв 
сьогодні привезти з лісу ялинку, яку постаалять у по-
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рожньому класі. Дівчатl<а нехай прийдуть увечері вбра
ти її. Ніна Андріївна дістала в місті кольорового папе
ру та вати. 

Діти весело загули. . 
- Ялинка, ялинка! У нас буде Ялинка! 
Хлопці образилися: чом тільки дівчатам прикраша-

ти ялинку, і вони прийдуть. · 
- Гаразд, нехай приходять і хлопці, хто хоче. А те

пер ось візьміть вашим батькам та матерям запрошен
ня на наше свято.- І роздала всім невеличкі папірці із 
зошита в клітинку.- Я їм розкажу, як ви вчитесь, за
читаю ваші оцінки. Чиї тато або мама не зможуть при
йти, нехай прийдуть старші брат чи сестра. Та не за
будьте, хто має виступати. Повторіть вдома вірші. 

Збадьорений тим, що від завтра почнуться зимові 
канікули, що на новорічному святі він буде розказува
ти вірша про зиму, Славко не зайшов, а вбіг до хати й 
одразу ж подав матері запрошення. 

- То вам від нашої вчительки. 
Мати взяла папірець у ру1ш. 
- Що це? 
- Запрошення. У нас завтра ялинка буде, свято но-

ворічне! 
- А мені що з того?- не зрозуміла мати.- Най 

собі буде. 
«І завжди вона отак. Що та навіщо?:.--' взяла хлоп

ця досада. Проте не розсердився. 
- Учителька хоче, щоби на ялинку батьки всіх 

учнів прийшли,- пояснив.- І ви також. Підемо, мамо? 
51 буду там вірша розказувати! 

Повертівши в руках папірець, мати поклала його 
край столу. 

- Нічого їй робити, вашій вчительці, то й вигадує. 
011 дома діла скільки, жито треба молотити, бо миші 
·1·0•1 ать. 

Бадьорий настрій Славків одразу зів'яв. Він знітився, 
оrірnжений. 

-- То ви й не підете, мамо? 
- - Ет, дай мені спокій. До завтра ще далеко, буду 

111щІти. 
І Іа новорічне свято мати не пішла, завдавши цим 

І :J111111<nnl неабиякої гіркоти. 
ВІ11 сидів аж під стіною, на останній парті (на пер-

1111111 t•идІли дорослі), і ні відмінні оцінки з усіх предме-
1І11, 111 оплески, якими нагородили його присутні за вірш, 
ІІР 11орnдуnали його. 
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Правда, він тішив себе тим, що на св.ято не прийшла 
майже половина батьків учнів. Однак гіркота не минала. 

«Он дядько Дмитро, Миросів батько, на протезі при
шкандибав,- думав він, а мама". Що я Ніні Андріївні 
скажу?» 

На святі ж було весело. Дівчатка-четвертокласниці 
і співали пісень, поодинці й гуртом, танцювали навколо 
ялинки під гармонію. Грав Стефанків батько. 

Соромлячись, показували своє мистецтво першоклас
ники. 

Разом з усіма співала й танцювала і Ніна Андріївна. 
Повні щоки її аж пашіли жаром, блищали завзяттям 
карі очі, на лоб їй раз по раз спадали неслухняні куче
рики, і вона безперестанку відкидала їх рукою, сяючи 
до всіх доброю усмішкою. 

Коли ж наспівалися, натанцювалися, Ніна Андріївна 
заплескала в долоні, закликаючи всіх до уваги. 

- А зараз, діти, вас привітає з Новим роком Дід 
Мороз і вручить усім новорічні подарунки. 

В класі прокотився веселий гомін. Дід Мороз\ Пода
рунки\ Для всіх це була несподіванка, ніхто про це не 
знав. Ну й Ніна Андріївна\ От так придумала! 

А Ніна Андріївна тим часом підійшла до дверей, од
чинила їх навстіж і гукнула в коридор: 

- Діду Мороз, заходьте, будь ласка, до нас на свято\ 
І тут же на поріг спупив Дід Мороз. У довгому бі

лому кожусі, високій баранячій шапці, біла, з конопель, 
борода аж до пояса. Такі ж білі вуса і брови. В правій 
руці дебелий костур, а лівою тримає за плечима полот
няну торбину'. 

- Хто це, хто? 
Старші зацитькали на менших, попідводилися за 

партами, щоб краще було видно. 
А Дід Мороз підійшов до ялинки, стукнув тричі ко

стуром: об підлогу і, коли в класі залягла глибока ти
ша, голосно почав: 

- Я Дід Мороз, червоний ніс, ішов до вас крізь 
дрімучий ліс, через гори, через доли, через широкі про
стори. Ішов, аж стомився, мало з дороги не збився. Хо
тів був назад вертати, але бачу - біліють хати. Іду ву
лицею, поспішаю, а де вас знайти - не знаю. Розкинув 
дужче свої поли та й мандрую од школи. І не помилився, 
на ваше свято нагодився. Гарна у вас, бачу, ялинка-ча· 
рівниця, і ви всі веселі та щасливі. Тож зичу вам у 
Новому році щастя і вдачі на кожному кроці. Щоб ніко
ли ви не лінилися, всі ходили до школи й добре вчилися. 
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Щоб батьків своїх шанували, дома їм завше доnомагали. 
З Новим роком вас вітаю, радості, щастя й добра ба
жаю! А тепер ось у цьому клунку я приніс для вас по
дарунки, дорогі заморські гостинці, підходьте до мене 
хутчій поодинці! 

По тих словах Дід Мороз (усі одразу впізнали по 
голосу Стефанкового батька, який вийшов перез цим 
із класу) розв'язав свою торбу й почав наділяти школя
рів подарунками. Були вони скромні: саморобні бубли
ки (напекла сама Ніна Андріївна) і довгі цукерки в 
кольорових обгортках (привіз із міста Стефанків 
батько). 

Славко, як і всі школярі, одержав подарунок упер
ше в житті й аж підстрибнув на радощах. 

Розходилися збуджені й щасливі. 
І вже як майже всі вийшли із школи, вчителька гук

нула Славкові з ганку зачекати її. 
Хлопець зупинився за хвірткою, потерпаючи: «Про 

маму спитає, чому не була». 
Проте Ніна Андріївна сказала, торкнувшись рукою 

Славкового плеча: 
- Я забула оголосити. Може, хто з вас захоче по

читати книжку під час канікул, то нехай приходить у 
школу. Я завтра поїду до міста й привезу звідти ціка
вих книжечок. Перекажи про це всім і сам приходь. Ти 
ж любиш читати. Гаразд? 

- Скажу, скажу!- гаряче пообіцяв Славко.- Лиш 
ІJИ не гнівайтесь, що мама моя не прийшли. Роботи вдо
ма багацько,- і винувато опустив очі. 

- А я й не гніваюсь,- усміхнулась Ніна Андріїв
на.- Не прийшла тепер - іншим разом прийде. Ще бу
дуть у нас свята в школі. То що, немає відповіді? 

Славко зітхнув. 
- Не журись,- утішала його вчителька.- Прийде. 

І Ісодмінно прийде. І тато твій, може, об'явиться. 
- Якби-то,- невесело сяйнув на вчительку світло-

t•1111Іми очима Славко. 
·-- А тепер біжи, он тебе друзі чекають. 
·· - До побачення, Ніно Андріївно! 
І Іосеред вулиці Славка чекали Мирось, Докійка й 

< :п•ф1111ко. 
Чого тебе кликала вчителька?- запитали всі ра-

ІІІМ, 

( :J1n11кo розповів. 
· Л я думала, за маму питала, що на свято не при

ІІІІІJІІІ, Оо мої теж не були,- застрекотіла Докійка.-
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Що, кажуть, нам, старим, у тій школі робити, ходіть уже 
ви. А мені совісно перед Ніною Андріївною. Гарна во
на в нас, еге ж, хлопці? 

- На війні була, поранених із бою виносила. Орде
на за це має,- таємниче, пошепки похвалився Стефанко. 

Всі аж зупинились на мить. 
- Звідки ти знаєш? 

і - Тато казали!- запишався Стефанко: адже він 
перший дізнався про цю незвичайну для них новину.- А 
як скінчилась війна, послали П вчителькою до нас, бо 
школу таку закінчила, на вчителів. 

- Ой, хлопці!- вигукнула тоненьким голосом До
кійка.--:- Та вона ж справжній герой, а така". Дрова 
сама рубає, щоб у класі натопити. 

- Не говори дурного,- зупинився Славко. 
- Мама моя самі бачили,- стала й собі посеред 

вулиці Докійка.- йшли колись повз школу, а Ніна 
Андріївна оттакецькі колоди рубає. Мама й спитала: 
«Чи це нікому більш?», а Ніна Андріївна: «Обіцяли з 
сільради когось на підмогу прислати, та ось вечір, про
те нікого нема, а назавтра ж треба в класі натопити». 

- То ж голова сільради був такий,- обізвавсь Ми
рось. 

- Ми теж гарні,- перебив його Стефанко.- Могли 
б після уроків і для себе, й для Ніни Андріївни нару
бати. 

- Справді,- підтримав товариша Славко.- Давай
те, поки там із сільради когось пришлють, завтра й 
візьмемося. Ніна Андріївна якраз до міста за книжка
ми поїде, а ми до вечора на цілий тиждень наколемо. 

Всі одраЗу ж погодились, дивуючись, як це їм рані
ше не спало на думку - нарубати дров, щоб у класі 
тепло було. 

Наступного дня всі дружно зібрались до Стефанка, 
а від нього рушили до школи. 

Шкільний дровник під солом'яним дахом, як і школа, 
стояв у глибині подвір'я. З вулиці його було майже не 
видно, і тому ніхто не міг побачити в ньому школярів 
чи почути чиргикання пилки. Знаючи про це, друзі пра
цювали собі спокійно, впевнені, що про їхню таємницю 
ніхто не прознає. 

За півдня вони розпиляли дві дебелі колоди і поко
лоли до цурки. 

Докійка рівненько склала дрова під стіною, й вийшла 
іх таки чималенька гірка. 

Уже під вечір, стомлені, але щасливі, друзі защеп-
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пули на защіпку двері дровнцка, як і доти було, й по
далися додому, упевнені в тому, що їхній вчинок отак 
і залишиться таємницею. 

Та вони помилилися ... 

Розділ п'ятий· 

ВІДПОВІДЬ 

Молотили з матір'ю жито в старенькій клуні, що 
стояла аж у городі - стіни, виплетені з лози, протрух
ли, а покрівля прогнила. 

Власне, молотила мати, а Славко розв'язував снопи 
та перетрушував солому. Дужче побиту й пом'яту - в 
один бік, а цілішу, для кулів, у другий. Ще відгрібав 
лопатою зерно, яке вони потім перевіють на вітрі. 

Роботи вистачало обом. 
Поки мати молотила - Славко кілька хвилин відпо

чивав. Потім відпочивала мама, поки він справлявся з 
своїми обов'язками, і знову бралася за ціп. Гуп-гуп, 
гуп-гуп. 

Нині в кожному дворі ціпи гупають, молотять люди 
що в кого вродило: жито, пшеницю, ячмінь. 

На їхній нивці поганеньке вдалося жито. Низьке, рі
деньке, колосочки дрібні. Бо земля виснажена, гною ма
ло. Ще батько як вивозив колись, та й понині. 

До того ж і виорано абияк. Із сусідами кіньми спряг
лись, коні слабенькі, ледве того плуга тягли. Не виора
ли, а подряпали. 

Ще й від насіння урожай залежить. Кращим по
сієш - краще й уродить, а не таким послідом, як оце 
молотять вони, аж поморхло. Славко добре в цьому 
тямить. 

По-господарськи поглядає на сіно, стіжком складе
не у правому кутку клуні. Мало його для коня на зиму. 
Тож доведеться і з житньої соломи січку сікти. 

Із сіна Славко переводить погляд на дах, діри у по
крівлі світяться. Треба латати. Стара вже ця клуня. Роз
новідала мати - іі ще татів дід побудував, тому й присі
ла, мов гриб, і ліса потрухла, в землю пішла, не те що 
горобцеві пропурхнути, людині пролізти можна. Та що не 
кажи - є сякий-такий затишок, є де збіжжя скласти. 

Гуп-гуп, гуп-гуп - мати ціпом, аж зерно бризками 
n солому розлітається. Нехай, вони іі потім перетрусять 
І все до зернини зметуть. У клуні не пропаде, тік рів
ний, твердий. 
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В одчинені навстіж двері тягне морозною свіжістю, 
від якої аж дрижаки беруть. Та коли працюєш - не 
змерзнеш. 

І Славко працює. Поліз на стіжок, скидає додолу 
снопи. Один скинув, третій, п'ятий. І тут у дверях по
стать чиясь зачорніла, привіталась до матері: 

- День добрий, ДаркоІ Бог на поміч вам! 
Мати перестала гупати ціпом. 
- Добридень, помагай біг і вам. 
- Молотимо? 
У тій постаті, та й по голосу, Славко впізнав дядька 

Кароля, безрукого сільського листоношу, і серце в ньо
го завмерло: «Лист!» 

А дядько Кароль спитав тим часом у матері: 
- Де ж то школяр ваш? Листа ось йому приніс. 
Мати здивувалася. 
~ Хто б то міг йому написати? І звідки? 
- Або я знаю хто?- рився однією рукою в старій

престарій поштовій сумці листоноша.- Але написано 
йому: Маковійчуку Ярославу. 

Далі Славко не витримав, сповз із стіжка додолу. 
- Це я в Москву про тата писав, щоб повідоми

ли! - вигукнув, аж дядько Кароль сахнувся: не бачив 
малого. 

- Коли ж то ти написав, що я й не відала? - здиву
валася мати. 

Дядько Кароль знайшов нарешті листа, подав Слав
кові. 

- Ану, читай. Мо', й живий де? 
Славко тремтячими пальцями розірвав тоненький 

конверт, дістав з нього куценький папірець і прочитав: 
«Ваш батько". пропав безвісти під час наступу в перед
гір'ї Карпат». Точнісінько, як і в першому повідомлен
ні ... 

Славкова рука з конвертом опустилася, мов нежива . 
...-- Пропав безвісти,- прошепотів ледве чутно пере

сохлими губами. 
- Охо-хо, скільки іх загинуло безвісти,- зітхнув 

дядько Кароль і пішов з клуні. Чужому горю не по
можеш. 

Славко звів погляд затуманених сльозами очей на 
матір і здивувався - іі очі були сухі. Вона не плакала. 
І на лиці не було розпачу, а тільки якась незрозуміла 
тривога. 

- Ти навіщо взявся ото писати?- напустилася во
на на Славка.- Хто тобі веJtів? Писар знайшовся". 
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- Але ж, мамцю ... Я хотів ... 
- Мене не обходить, що ти хотів!- гнівалася ма-

ти.- Пощо пхаєш носа не в своє діло? Дідька лисого 
1юни знають там! 

Стояв розгублений посеред клуні і не знав, що ка-
зати матері. · 

І хтозна, чим скінчилася б їхня розмова, якби у 
клуню не зайшли так само тихо, як і безрукий листо
ноша І(ароль, голова сільської Ради Василь Тодорко з 
учителькою Ніною Андріївною. 

Забачивши їх, мати одразу вмовкла, але Тодорко, 
певне, ще надворі чув її сердиту розмову й тому, при
вітавшись, запитав: 

- Чого це ви, Дарко, тут сваритесь? Чи не накоїв 
син чогось? 

Ніна Андріївна пильно глянула на Славка. Може, 
справді вчинив щось негарне? 

- Хіба ж малий з ними клопіт?- обіперлася на ціп 
мати.- Ваш, либонь, теж не кращий? .. 

Тодорко нахилився біля купи зерна, що його від
горнув Славко, взяв у жменю, провіяв на долоні, вкинув 
житину в рота. 

- Ваша правда, Дарко,- висипав зерно назад у 
купу.- Хлопці - вони, як ті в'юни, верткі, люблять по
пустувати. Проте ваш Славко мовби нічого. Вчиться 
добре, вам, бачу, помагає. 

Далі голова сільради став розпитувати матір, чи 
вистачить у них хліба до нового, чи є чим топити. Мо
же, вони якої допомоги потребують? 

Поглядаючи то на Тодорка, то на вчительку, мати 
відповідала сухо, стримано, і це теж дивувало Славка. 
Чого це вона отак? .. 

- А тепер, Дарко, спитайте, в якій ми справі до 
вас?- зупинився поглядом на матері Тодорко. 

- Як прийшли, то скажете, - мати йому. 
- Навесні будемо школу ремонтувати, бо то ж ба-

чили, стіни потрухли, та й мала вона. Випросили ми з 
І Ііною Андріївною дерева в районі трохи, і треба його 
11сревезти. Ми не силуємо вас до цієї роботи, возити
муть ліс чоловіки, а коня свого дайте. Ви з ким, з Бан
дурою у супрязі? Ось вашою підводою хтось і поїде. 

Материне чоло спохмурніло, брови зійшлися на пере-
11 kеі. 

- Так я думаю, Василю, що ніхто не поїде,- ска
:1нла, наче відрізала. 

Чому?- здивувався Тодорко. 
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- Тому, Василю,- одказала мати,- що без чоло
віка я. Підірветься в лісі кінь чи фіру потрощать, що 
тоді бідній жінці робити? Хто мені в чому зарадить? 

Відказала й міцно стиснула тонкі губи, аж вони по-
біліли. , 

- Не можна так, Дарко, - озвався голова.- Нічого 
коневі вашому не стане. Я накажу, щоб його берегли. 
А школа - це ж для наших дітей! І для Славка вашого. 

Проте мати затялася: 
- Не дам, і як собі хочете! 
Тоді сказала вчителька: 
- Гаразд, Докіє Степанівно. Не будемо брати ва

шого. коня. Справді, якось обійдемось. Ви лиш не хви
люйтесь. До побачення,- і першою пішла з клуні. 

За нею - Тодорко. 
М,ати й Славко стояли посеред клуні мовчки. 
А як голова ·сільради й учителька уже вийшли з дво

ру, Славко вигукнув: 
- Ну навіщо ви, мамо, так? Навіщо? 
В очах його блищали сльози. 

Розділ шостий 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ ПІСЛЯ КАНІКУЛ 

Славко любив маму, як люблять усі діти своіх ма
терів. І жалів, коли в неі було якесь горе. Бо материне 
горе - і його, Славкове, горе. 

Проте десь на самому денці його душі лежала холод
ною крИЖІfНКОЮ затаєна образа на неі. Не за себе - за 
батька. Адже ще донедавна вона чекала на нього, вбо
лівала, турбувалася його долею. І на карти ворожила, 
і в церкві молилася. А тепер наче хто підмінив її: мов
чить, мовби у неі в роті вода. І за те, що Славко дядь
ка Тодорка розпитував, листа в Москву послав, насва
рилs.. Ніби він учинив щось зле. 

Ні, не збагне Славко, що сталося з матір'ю. В шко
лу на новорічний ранок не пішла, коня дати відмови
лась ... 

Домолотили вони тоді до вечора мовчки, мовчки по
порались і повечеряли. А як полягали спати, обняла 
вона раптом Славка, притиснула до себе й заплакала 
гірко. 

- Чого ви, мамко? - сполошився Славко. 
А вона довго плакала й не випускала його з обіймів. 

Аж як виплакалась геть, сказала: 
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- Не гнівайся на мене, Славику, коли насварю іно
ді. Важко мені, сам бачиш, не маленький уже. Того й 
гніваюсь, і плачу. 

Як з нею не погодитись? Справді, важко їй. 

* * * 
Був перший після зимових канікул урок. 
Поклавши свої книжки на стіл, Ніна Андріївна 

пройшлася поміж рядами парт. Вона ніколи не робила 
переклички, бо знала кожного учня в класі, хоч було 
іх понад тридцять. 

- То як ми відпочивали? Хто чим займався в ці 
дні? - запитала. 

У класі зашуміли, потягнулися вгору руки. Кожному 
хотілося розповісти, що він робив, як провів канікули. 

Стефанкові Тодорку пощастило найбільше: він їздив 
з батьком у район, фільм «Чапаєв» дивився. Казав, до 
чого ж цікавий! 

Всі в класі заздрили Стефанкові. 
- Скоро кіно й до нас буде приїздити,- сказала 

Ніна Андріївна. - Нам із Стефанковим батьком в райо
ні пообіцяли. 

- А де його будуть показувати?- запитав хтось із 
задньої парти.- В церкві? 

Всі оглянулися, знявся сміх. То запитував Яшко Дуд
чак, блідолиций, у густому ластовинні хлопець. Батько 
його був в окупацію поліцаєм, утік з фашистами. Яшка 
з матір'ю жив у свого діда - багатія на все село. Вчив
ся погано, але завжди придумував для вчительки якісь 
каверзні запитання. 

- Чому ж у церкві?- відказала спокшно Ніна 
Андріївна.- У нас у школі, у вільному класі. А затим 
клуб збудуємо - то в клубі. Зрозуміло, Дудчак? 

Яшка принишк, а Ніна Андріївна поцікавилась, хто 
читав книжки на канікулах і які. 

Рук піднялося мало. З дівчаток читала лише До
кІАка. 

- А яку ж книжку, Докійко? 
«Казки» Пушкіна!- бадьоро відказала та. 

- Гаразд, сідай. А ти, Славку? 
- Я ... Я прочитав «Тимур і його команда». 
- Сподобалась? 
- Дуже,- відказав Славко. 
- -Гаразд. Тепер почнемо урок,- повернулась до 

(Roro столу вчителька. 
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Клас дружно зашелестів книжками, зошитами, за
брязкотів чорнильницями та залізними ручками. 

А на першій же перерві Славко побився з Яковом 
Дудчаком. 

Сталося це так. Тільки-но пролунав дзвоник, Слав
ко підійшов до Ніни Андріївни й попросив пробачення 
за матір. 

- Вони тоді розгнівались на мене, а тут ви нагоди
лись". Ну й". То вони з серця й коня відмовили". А те
пер дають". Батько Миросів поїде". 

- От і добре,- сказала вчителька.- А за віщо ма-
ти розгнівалась на тебе? 

Хлопець зніяковів. 
- За лист із Москви. 
- Прийшов уже? Що ж тобі відповіли? 
Славко опустив очі. 
- Пропав безвісти. 
Ніна Андріївна помовчала хвилину, потім стала 

заспокоювати. 

- З війни не повернулось багато. І мій батько теж. 
Полягли вони, щоб ми жили. 

- А ви також були на фронті?- звів Славко погляд 
на Ніну Андріївну. 

- Довелось,- відказала вчителька й тут же пере
вела розмову на інше.-А чому тебе мати сварила за 
листа? 

- Що їх не спитався,- зітхнув.- Казали - не тре
ба було посилати. Коли живий, то й так прийде. А в 
Москві - що там знають. 

- Це (!Она, звичайно, даремно так. А порадитися 
з нею справді треба було,- погодилась Ніна Андріїв
на.- Тепер скажи мені: дрова - то твоя робота? 

Це несподіване запитання приголомшило Славка. 
Він винувато закліпав очима. 
- Я". То ми".- розгубився й почервонів.- Ми з 

Стефанком та Миросем." І Докійка". Вирішили допомог
ти вам". 

Ніна Андріївна поклала свої теплі руки Славкові на 
плечі. 

- За допомогу дякую, але не треба більше цього 
робити. Гаразд? 

Коли Славко вийшов з класу, почув слова: 
- Підлабузник! Дивіться, підлабузник пішов! Дро-

воруб учительшин! · · 
На Славка немов хто приску гарячого сипнув, немов 

його шмагнули батогом. По голосу впізнав - Яшко 
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Дудчак. Звідки він знає про дрова? Не інакше як під
гледів. 

Славко міцно стиснув кулаки, обернувся. 
Яшко Дудчак стояв у колі хлопчиків-третьокласни-

ків і, зухвало мружив очі, дивився на Славка. 
І Славко не втримався. . 
- То це я підлабузник?- підскочив до Якова. 
- Вже ж не яІ - ошкірився Яків.- Підлабузнюєшся 

ДО ВЧИТеЛЬКИ, аОИ ОЦіНКИ гарні ставила! 
Палаючи гнівом, Славко міцно вхопив Яшка за пе-

тельки. 

- Та я тобі знаєш що за такі слова? 
- Ану, пусти!- наїжачився Яшко.- Бо". 
- Бо що? Поліцаю-батькові поскаржишся? Так не-

ма ж його. 
- Твій теж не кращий! 
-,--- Мій на фронті загинув!, 
- Це ще хто знає!- єхидно вигукнув Яшко. 
Образа вжалила Славка в саме серце. 
Не тямлячи себе від гніву, він з усієї сили вдарив 

Яшка в обличчя, потім звалив з ніг, і вони покотилися 
по підлозі. 

В коридорі знявся дівчачий вереск". 
Хлопців ледве розборонила вчителька. Розчервонілі, 

вик~чані в пилюгу, вони витирали розквашені носи й 
люто дивилися ОДИН на одного. 

- Хто завів бійку?- суворо спитала Ніна Андріївна. 
Хлопці мовчали. 
- Я вас питаю! 
- Він,- буркнув Яшко й показав рукою на Славка. 
- Ти?- здивувалася Ніна Андріївна. 
- Я, - не сховав очей Славко. - Щоб не ображав. 
Учителька присоромила обох і попередила, що коли 

nони ще раз поб'ються - знизить оцінку з поведінки. 
Славко винувато опустив голову. І навіщо він з тим 

Яшком зв'язався? Удав би, що не почув, та й по всьому. 
Біс із ним. 

Проте Яків не заспокоївся. Як тільки Ніна Андріївна 
:іайшла в клас, гукнув на весь коридор: 

- Чекай, я тобі не забуду цього, злидар нещасний! 

".У коридорі голосно продзеленчав дзвінок, спові
щаючи про закінчення уроків. ·Діти мов по команді по-
1·хоплювались за партами. Але їх зупинила Ніна Андрі
Т1111а. 
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- Молодші класи можуть іти, а четвертому зали
шитись. 

У Славка тьохнуло серце: «Мабуть, про бійку говори
тиме». 

Але боявся він даремно. Як тільки молодші школя
рі залишили клас, Ніна Андріївна звернулася до четвер
токласників: 

- Ось ми на першому уроці згадували про книжку 
«Тимур і його команда». Гарна то книжка. Прочитайте 
її всі. Я хочу, щоб і ви стали такими чесними, дружни
ми, вірними, як тимурівці. А як станете такими, добре 
вчитиметесь, всіх вас приймуть у піонери. 

- І червоні галстуки нам дадуть?- вихопилось у 
Докійки. 

- І галстуки вручать. Ми з Василем Гнатовичем, 
Стефанковим батьком, говорили про це в райкомі ком
сомолу,- повідомила Ніна Андріївна.- Там так і ска
зали: якщо липівські школярі будуть добре поводитись 
і вчитись, то й приймемо їх у піонери. Отже, згода? 

- Згода! Згода! - відгукнулися дружно хлопчики й 
дівчатка. 

Мовчав лише Яків Дудчак. 

Розділ сьомий 

ТРИ МІШКИ З БОРОШНОМ 

У суботу, тільки-но Славко прибіг зі школи, мати 
сказала: • 

- Обідай хутенько, та відвеземо жито до Дудчака 
в млин. Я вже зібрала з печі й провіяла. 

Мішок жита справді стояв біля порога на жмуті со
ломи. 

Нашвидкуруч пообідавши, Славко запріг Буланого 
в сани, поклали на них мішок і поїхали. 

- Бач, як негарно виходить, Ярославе,- обізвалася 
до Славка мати.- Ідемо ж молоти до Яшкового діда. 
Не думав тоді, коли бив Яшка, що до них нам при
йдеться. 

Славко помовчав трохи, посопів невдоволено носом, 
смикнув коня за віжки: 

- Меле старий Дудчак не задарма, а за добрі Гарці. 
- Розумний ти дуже став, - дорікнула мати. І не 

сказала більше нічого. 
Ухали довго, через усе село, бо Дудчаків паровий 
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млин стояв на відшибі, під горою, на яку поп'явся рі
денький перелісок. За ним починався безконечний ліс. 

Чув Славко, що Дудчак мав млина ще за часів пан
ської Польщі. Потім, коли в тридцять дев'ятім році Чер
вона Армія визволила іх від польських панів і в селі 
встановилась Радянська влада, його відібрали в Дуд
чака. Та у ві,йну Дудчак знову став його господарем, 
обдирав своїх односельчан. Володіє ним і досі, хоч уже 
люди поговорюють, що скоро знову відберуть і буде 
млин громадський. Швидше б, щоб не бити до нього 
поклонів. 

Ще здаля Славко побачив, що біля млина стоять 
лише три підводи, й повеселів. Отже, людей небагато 
і вони змелють швидко. Якби-то, бо йому ж іще уроки 
вчити. 

Млин зустрів їх стомленим чахканням паровика і 
розміреним гуркотом каменів. 

Прив'язавши Буланого до конов'язі, Славко з ма
тір'ю потягнули мішок до млина й насилу поклали йо
го на невеличкі ваги, що стояли одразу при вході на 
малюсіньких коліщатках. 

Під стіною, далі від дверей, на запорошених борош
ном мішках сиділо двоє дядьків,- мабуть, із сусідньо
го села, бо Славко не знав їх,- а третій вибирав совком 
борошно з дерев'яного ящика в мішок, воно сипалося 
туди полотняним рукавом. 

Дудчак, старий, але ще кремезний, зарослий густою 
бородою чолов'яга, ворожив нагорі біля коша. 

При окупантах Дудчак тримав наймитів, а тепер 
сам із дочками та невісткою, Яшковою матір'ю, і по 
господарству, і в млині товчеться. Не раз бачив Славко, 
як він біля сільради терся, між чоловіків, що поверну
лися з фронту. Лагідно так з ними говорить: дивіться, 
мовляв, я такий, як і ви. Хитрий, багатіяка! 

Загледівши, що до млина прибули нові люди, Дуд
чак неквапом зійшов по східцях. 

- Таке, як Дарка з сином? - примружився. 
- Таж ми, ми, дядьку Романе! Добридень вамІ-

лагідно відказала мати.- У млин чоловіче діло возити, 
а ми, видите, з хлопцем удвох. 

- Жито чи пшениця у вас? - спитав Дудчак. 
- Жито, жито! Звідки тій пшениці взятись,- ска-

зала мати, немов соромлячись. 

Славко стояв біля ваг і мовчав, насупившись. йому 
Сіуло сердито на матір. Чого вона перед цим глитаєм 
так запобігає? 

103 



Дудчак поставив на шайку вагів гирі, посовав по 
поділках балансу покажчик, щось записав у заяложеній 
книжечці огризком олівця. 

- Зносьте мішок нагору, до коша, за якусь годину
півтори й змелеться,- пробубонів хриплим голосом.
А ти, nівню, вже помирився з Яшком?- зміряв Славка 
жовтю\щ, мов у кота, очицями.- Ох і хлопці! І за що 
вам битись? Жили б собі мирно, тихо, дружили. В обох 
же, бач, батьків немає. Так ні, чубитесь! 

«Гусак свині не товариш»,- хотів був відрізати Дуд
чакові Славко, але змовчав: не хотів гнівити матері. 

А Дудчак поплямкав посинілими губами й пішов 
у вузенькі двері в стіні, за якими натужно сопів і чах
кав паровик. 

Мішка допомогли знести нагору дядьки, що курйли 
під стіною, і Славко з матір'ю стали дожидати черги. 

Гуркотів камінь, аж здригалося від нього все у мли
ні, виляскував унизу широкий пас, що приводив камінь 
у рух, чахкав за стіною паровик. Від цього шуму, від 
гуркоту й тремтіння в млині плавав білим туманом бо
рошняний пил, осідаючи людям на голови, на плечі, 
лоскотав у носі. 

Славко стримувався, щоб не чхнути від цього лоско
ту, але не зміг і чхнув. Голосно, на весь млин. Раз, 
вдруге, втретє. 

- На добре здоров'я!- гукнув хтось Славкові від 
дверей.- Помагаіj "біг! 

Хлопець ту ж мить підвів голову й побачив на поро
зі дебелого чолов'ягу в розстебнутому кожусі та добря
чих валянках. На голові - збита на потилицю висока 
смушева шапка. 

Обличчя чоловіка розгледіти було ніяк, бо він за
ступив собою все світло з дверей. Зате Славко помітив, 
що на грудях у нього, під кожухом, висить чорний ку
ценький автомат, які він не раз бачив у війну в гітле-. " РІВЦІВ. 

«Бандити,- похолонуло у нього всередині.- Ті, що в 
лісі». 

По обидва боки дверей з'явилися ще два в кожухах 
і з автоматами, спрямованими на Славка, на матір, 
на дядьків, що посхоплювалися з мішків і стояли роз
гублені посеред млина. Той дядько, що вигрібав з ящи
ка борошно в мішок, так і заціпенів з дерев'яним сов
r<ом у руці, білий і від ляку, й від борошняного пилу, 
мов присипаний снігом. 

Дебелий, що стояв у дверях, переступив поріг. 
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- Всім сісти й не рухатись,- наказав. 
Всі покірно сіли хто на чому. 
- Де ж господар? - обвів він грізним поглядом 

млин. 

- Я ... Я тут,- обізвався з дверей паровишні Дуд-
чак і видибав посеред млина. · 

- Нам треба борошна. Либонь, ви не відмовите?
похитався пер~д ним на носках дебелий. 

Славко відзначив, що голос у нього грудний, просту-
джений. Мабуть, довго живе у лісі. 

Дудчак затоптався на місці. 
- Але ж ... добродії ... чи як вас величати? 
- Тільки - хе-ге - не товариші,- зауважив де-

белий. 
- Звісно, панове,- заскімлив далі Дудчак.- Про

те ви ж знаєте... У мене мливо". людське. Що я потім 
їм казатиму? Чим віддам? . 

- А ми хто, по-твоєму, не люди?- перебив його де
белий.- Показуй, які брати мішки. та швидше, бо не 
маємо часу. 

- Тоді." Тоді ось ці, панове". Прошу,- показав ру
кою Дудчак на три високі мішки в кутку біля дверей. 

- Добре є,- задовольнився дебелий.- Виносьте!
кинув тим двом, що весь час стояли мовчки, мов німі, 
тримаючи автомати напоготові. 

«Навіщо їм борошно?- думав Славко.- Що вони: 
робитимуть з ним у лісі?»- І скоса зиркнув на матір. 

Мати сиділа бліда, міцно стиснувши губи, втупившись 
очима у відкриті двері, в які тягнуло свіжим морозним 
повітрям. Ій, здавалось, було байдуже до всього. 

Мовчазні автоматники кинулись до мішків, взяли 
одного собі на схрещені руки й, крекчучи від натуги, 
понесли надвір, бовтаючи автоматами на шиях. 

Де вони поділи той мішок, хтозна, але хутко верну
лись по другий. 

Винесли й третій. 
За ними вийшов і дебелий, але одразу ж вернувся 

11азад. 

- Чий то коник буланий в санках? - гукнув. 
- Ой, наш!- кинулась, немов зі сну, Славкова мати, 
Підвівся й Славко, бліднучи. 
- То це ти ним з матір'ю приїхав? - зміряв Славка 

:1 ніг до голови дебелий. 
- Я,- тихо відказав. 
- От і гаразд. Ти нам якраз підходиш. Ходімо, трохи 

1111с підвезеш. Заки мати змеле, й вернешся. 
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Мати кинулась до Славка, обхопила його за плечі. 
- Куди ви дитину? Не пущу! Не чіпайте його! 
- Но-но, тихо будь! Завела!- зупинив її суворо 

дебелий.- Нічого з ним не стане. Підвезе нам мішки 
й верне. Всім же сидіти на місці, доки він не приїде! 
Зрозуміло? Ходи, малий!- підштовхнув Славка в спину. 

Славко мов не своїми ногами переступив поріг. 
- Сідай на сани й тримай он за ним,- показав де

белий рукою на одного з автоматників, що пішов поза 
МЛИНОМ ДО лісу. 

Славко мовчки одв'язав коня, сів у передку саней, 
сіпнув за віжки. 

Серце тріпотіло в грудях, і кров шугала в скронях: 
шшу-г, шшу-г ... 

«Невже вб'ють? А може, й справді відпустять, адже 
()біцяв дебелий. Навіщо я їм?- думав гарячково.- Ех, 
знав би дядько Василь, він би придумав, як схопити їх». 

Що це були саме ті бандити, про яких ще восени 
говорили в селі, Славко не мав ніякого сумніву. Але як 
-сповістити про них у село, дядькові Тодорку - не знав. 

Дядьки, що в млині, та й мати, звісно, побояться. 
Буланий ішов під гору важко, бо Дороги тут майже 

не було. Проїхав хтось, може, раз чи двічі, сани глибо
ко грузли в снігу. 

Хлопець раз по раз сіпав коня за віжки й мовчав. 
Невдовзі сосняк перейшов у ліс, дорога стала рівні

шою, й Славкові гукнули ззаду зупинитися. 
· - Доведеться тобі, хлопче, далі їхати із зав'язани
ми очима,- підійшов до саней дебелий.- Так треба. 
Яструбе!- покликав свого напарника. 

Той спрнтно зав'язав Славкові очі чорною хусткою. 
- Не здумай зняти,- попередив. 
Затим Славко почув, як усі троє бандитів вмости

лися поруч нього на санях і один з них вйокнув на Бу
ланого. 

І:ю-али довгенько. Потім котрийсь із трьох застрекотів 
сорокою, і сани стали. 

- Приїхали!- обізвався до Славка дебелий: він 
упізнав по голосу.- Сиди тихо. Зараз заберемо мішки, 
й поїдеш назад до мами,- засміявся хрипло. 

З лісу, чути було, до саней підійшло кілька чоловік. 
Один з них спитав: «Тихо є?» - і одержавши у відпо· 
відь від дебелого: «Так, провіднику!», скомандував зні
мати мішки з саней. 

- Пильнуйте лишень третій мішок,- зауважив де
белий,- щоб не розбився бува,- і знову захихикав. 
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Мішки зняли в одну мить. Хтось узяв за повід Бу
ланого, розвернув сани. 

Славко сидів закам'яніло, боявся навіть поворухну
тись. 

Бандити віддалік про щось стиха говорили між 
собою, а потім Славко почув, я·к до саней підійшло 
двоє. 

- До школи ходиш?- пролунав голос дебелого. 
Славко мовчки кивнув. 
- Виходить, хлопець ти розумний і не будеш зайве 

говорити, де був і що чув. Казатимеш усім: нічого, мов
ляв, не знаю. Бо коли що - ми з тобою ще зустрінемось. 
Зрозумів? 

- Зрозумів,- ледве чутно видушив із себе. 
- А тепер тебе виведуть з лісу, й вертай до своєї 

мами. Дядькам у млині скажи - нехай їдуть додому. 
- Вйо, пішов,- гупнув хтось усім тілом на сани, 

й кінь покірно рушив. 
Коли той, що їхав на санях, зняв у сосняку Слав

кові з очей чорну хустку, хлопець упізнав його. Це був 
один з тих трьох, що приходили в млин. Дебелий на
звав його Яструбом. 

- То не забудеш, що тобі наказано?- перепитав він 
Славка, поправляючи автомат на грудях. 

- Ні. 
- Тоді їдь! 
Славко смикнув віжки, й Буланий легкою риссю по

біг униз своїм слідом. 
Мати зустріла Славка із сльозами на очах, а дядь

ки - важкою мовчанкою. 

Лише Роман Дудчак з обидою в голосі проговорив: 
- Ось видите, люди добрі! Заробляє, кажуть, Дуд

чак, наживається з млина. А які вони, ці заробітки! 
Прийшли, пограбували серед білого дня, бодай їм те 
борошно в пельках застряло! 

Иому ніхто не відповів. Дядьки мовчки докурили 
ц11гарки, мовчки винесли свої мішки на сани й так са
мо мовчки поїхали. 

Слідом за ними рушили додому й Славко з 'матір'ю. 
Всю дорогу мовчали, аж як внесли в хату мливо, 

мати схопила Славка за плечі, притисла до себе. 
- Мовчи ж, сину, мовчи, щоб не накликати біди на 

<'<~бе,- схлипуючи, наказувала. 
Розчулений материнською ласкою, Славко мало не 

розридався від пережитого страху. Холодна крижана 
обида на матір в його душі нечутно розтанула. 
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Розділ восьмий 

«ПРИГ АДАй УСЕ ДО ДРІБНИЦЬ» 

Чутка про те, що лісові бандити пограбували млин 
Романа Дудчака, облетіла село того ж вечора. Роз
пустив чутку сам Дудчак. Зайшов просто з млина до 
сільської Ради й розповів голові і всім, хто там був: 
пограбували, мовляв, он і свідки в нього є. Дарка Мако
війчукова з сином. 

Другого ж дня вранці цю подію переповідали по
всякому. І що грабіжників було не троє, а десятеро, і 
що пр:иїздили вони своїми підводами й забрали в мли
ні геть усю муку й пилинки не залишили. І немовби 
Дудча.к опирався, не хотів давати, так його мало не 
розстріляли, а всіх, хто був у млині, пов'язали. 

- От уже брешуть, хай бог простить,- обурювалась 
Славкова мати, повернувшись від сусідки. 

Славко ж на це тільки посміхався. 
- До вечора ще не те наговорять. 
Я:к тільки Славко з'явився у школі, його одразу 

обступили хлопці, розкажи та й розкажи, як було. Чи 
правда то все? 

Мусив кривити душею. Правда, що були вони з ма
мою вчора у млині. Змололи та й поїхали, а що після 
них трапилось - н~ знає. 

По правді, як воно було, Славко розповів лише вчи
тельці Ніні Андріївні та голові сільської Ради Василеві 
Тодорку. Знав, що вони ні.кому в селі не розкажуть, але 
нехай пере.в.адуть у район, там є люди, котрі доконче 
придумають, як цих бандитів упіймати. 

Дядько Василь справді повідомив у райцентр про 
відвідини села бандитами, а через день по тому в Ли
півку приїхало троє. Подейкували - з міліції, хоч Сте
фащ:о запевняв Славка, що ніякі вони не міліціонери. 
всі троє в звичайній одежі, двоє в пальтах, а третій у 
куценькому кожушку, в простеньких шапках з навуш

никами, на ногах биті валянки. 
По обіді Славко теж побачив їх. його з матір'ю ви

кликали в сільраду. 
Коли вони прийшли, там уже сидів і Роман Дудчак. 
- Бачите, Дарко, як виходить?- забідкався, приві

тавшись.- Одні грабують, а другі кажуть - бандитам 
допомагаєш. Отака в світі правда! Звідки ж мені зна
ти, .хто вони такі? Прийшли, мов з неба впали, взяли 
три мішки млива й спасибі не сказали. Ви ж самі ба-
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чили! І теж, напевне, нікого з них не знаєте. Охо-хо, 
життя наше! Тепер ось тягають. А я ж усе як було голо
ві сільради розказав. Так ні ж, мало мене, і вас покли
кали, й хлопця. Він і так, либонь, ще від страху не од
терп. Правда ж, злякався ти дуже?- нахилився до 
Славка, дихнувши в лице тютюновим духом і ще чимось 
приторно неприємним. 

Славко одвернувся й нічого не відповів. 
Невдовзі по тому з кабінету виглянув сам Тодорко. 
- О, то вже всі є?- спитав, окинувши очима Слав-

ка з матір'ю.- Гаразд, заждіть! 
За дверима почулася неголосна розмова, хтось, ма

буть, посунув стілець, бо загуркотіло. Двері знову від
чинилися. 

- Заходьте, Да рко, і ти, Славцю,- запросив їх 
Василь Тодорко. 

В кімнаті голови, крім нього, було ще троє, мабуть, 
ті, про яких розповідав Славкові Стефанко. Один, се
редніх літ, з посрібленим чубом, худорлявий, сидів за 
широким селянським столом посередині, другий, моло
дий, біля нього збоку, а третій стояв, заклавши руки 
за спину, біля вікна. 

Дядько Василь Тодорко сів на ослоні спиною до 
теплої груби. 

- Добрий день,- неголосно привітався Славко, мну
чи в руках шапку. Він трохи хвилювався, хоч і знав, 
що це добрі, чесні люди, що вони приїхали в справі бан
дитів і їм треба розказати про все, як розказував він 
дядькові Василю та Ніні Андріївні. 

- Добрий день,- жваво відповів на Славкове при
вітання літній чоловік.- Проходьте, сідайте. Он там, 
біля голови, на ослоні. То, кажеш, у школу ходиш?
звернувся до Славка.- А вчишся як? Двієчки носиш? 

Славко засоромився. Що йому відповісти? Не хва
лити ж самого себе. 

- Вчуся,- здвигнув плечима. 
- Школяр він гарний, вчителька ним задоволена.-

похвалив його дядько Василь.- Книжки читає, на Но
вий рік вірша розказував. 

- Молодця,- похвалив сивоголовий.- Вчитись тре
ба тільки добре. 

Потім став розпитувати, як вони живуть, ким би 
він хотів стати, коли виросте, з ким дружить. 

Славко розповів. Літній чоловік піднявся з-за столу, 
пройшовсь по кімнаті й сів на ослоні біля них з матір'ю 
і дядьком Василем. 
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- А тепер розкажи, як пограбували Дудчаковог<> 
млина,- поклав Славкові на плече свою руку.- Тіль.
ки все-все пригадай, до найменших дрібниць. Бо це-. 
розумієш, дуже важливо. 

Славко помовчав якийсь час і почав з того, як вони 
з матір'ю приїхали до млина, як усе трапилось, і закін
чив тим, як повернулися з борошном додому. 

Слухали його всі уважно, ніхто не перебив жодног() 
разу. А той молодий, що сидів за столом, бачив Славко. 
весь час щось занотовував. 

«Невже то він усе те, що я розказав, записує?- по
думалось хлопцеві.- Навіщо?» 

- ·Гаразд,- поворухнувся на ослоні сивочубий.- А 
ти нічого не пропустив? Пригадай, які вони з себе, ті 
троє. Високі чи низькі ростом, дебелі чи худорляві. Як 
говорять. 

- Також пригадай, про що вони розмовляли між 
собою, коли їхали в лісі і коли забирали з саней мішки. 
Чи не згадували нікого з вашого села?- додав той, щ°' 
стояв біля вікна. 

Славко задумався. В уяві постав дебелий. Високий. 
поголений. Брови чорні, зрослись на переніссі. Ніс. Який 
же ніс? Рівний, ніздрі широкі. Очі великі, колючі. Стійt 
І здається, він трішки накульгує. Так, так. На ліву но
гу. Голос грубий, простуджений. Немов у діжку гово-
рить. . 

А ті двоє, що весь час мовчали в млині? Нижчі від: 
дебелого, обидва зарослі густою щетиною. Один рудою. 
другий чорною. Чорного, здається, звуть Яструб. І ніс' 
у нього гачкуватий. Мабуть, тому й Яструб. Усі в кожу
хах, у валянках. Шапки високі, баранячі. І ще в дебе
лого шия хусткою замотана. Горло, мабуть, болить. 

- От бачиш, зовсім інша картина,- задоволено по
тер долоні сивочубий.- А тепер згадай, про що бала
каш,~. 

- Немов нічого такого,- напружив пам'ять Слав
ко.- Як сіли в лісі в сани, закурили. 

- Тютюн чи готові цигарки? 
- Тютюн, бо крутили з газет. І мовчали. А потім ... 

Потім той, що Яструб, докурюючи, сказав: «добрячиіf 
тютюнець дід робить!», а дебелий на нього цитькнув і 
лайнув. Не розпускай, мовляв, язика. 

- А сиділи вони на мішках, як їхали? 
Чи на мішках? От він і забув. Здається ні. Таки точ

но - ні. По боках, звісивши ноги. А дебелий - в задк)'f' 
на сіні. 
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Сивочубий підвівся з лави, пройшовся по кімнаті. 
йому, мабуть, подобались Славкові відповіді. 

- Ось ти перший раз розказував, коли тебе при
везли з зав'язаними очима, що дебелого й тих двох 
запитав хтось, чи все гаразд. Врни відказали «так», і 
більше ти нічого не чув? Ніхто з бандитів, як забирали 
мішки, і словом не обмовився? Що важкі, мовляв, чи 
ще там щось: 

Так-так, знову наморщив чоло Славко. Чув він, як 
сопіли в нього за спиною бандити, забираючи муку, як 
несли кудись, крекчучи ... А перед цим дебелий, здається·. 
обізвався до когось, аби були обережні з третім міш
ком, щоб, мовляв, не розбився. й засміявся при тому. 
Славко ще подумав собі, чого йому смішно, хіба мішок 
скляний. 

- Молодець, у тебе добра пам'ять!- похвалив Слав
ка літній і посміхнувся до нього.- Більше нічого не 
пригадуєш? 

-, Либонь, усе,-усміхнувся й собі Славко.- А те
пер мені можна запитати? - звернувся до літнього. 

- А чому ж ні? Можна!-зупинився той посеред 
кімнати.- Що тебе цікавить? 

Голова сільради теж з цікавістю повернувся Д() 
Славка. 

Мнучи від нерішучості шапку в руках, Славко на-
решті зважився. 

- Ви з міліції? Ви впіймаєте тих бандитів? 
Всі в кімнаті засміялися, а потім літній відповів: 
- Гадаю, що упіймаємо. Ось ти вже нам трохи до-

поміг, та ще допоможуть ваші односельчани. Але що я 
тебе попрошу. Про цю нашу розмову ти нікому не роз
повідай. І товаришам своїм теж. Ну, коли вже дуже 
прискіпається хто, скажеш, викликали в сільраду, пи
тали, але ти нічого не знав, бо злякався тоді й нічого 
не пам'ятаєш. Так, як тобі й бандити наказували. Зро
зумів? 

- Певно, що зрозумів,- підвівся з лавки Славко.
Нам можна йти? 

- Тобі можна, а ми ще з твоєю мамою тут погово
римо. Але чекай, зараз вийдемо разом,- відказав йому 
літній.- І на те, що я буду казати про тебе при Дудча
кові, ти щоб ні слова. Так треба.- І він кивнув прп 
r~ьому дядькові Василеві, голові сільради, щоб той вихо
див першим. 

Тодорко, певне, зрозумів його задум - чи, мо', вони 
домовились про це раніш,- бо кивнув головою і пер-
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шим ступив до дверей. За ним - Славко, а за Славкам 
.літній, в накинутому на плечі короткому поношеному 
.кожушку. 

Дудчак підвівся назустріч начальству, але дядько 
Василь махнув рукою: сидіть, мовляв, чого там. 

- Що ж, Славку, до побачення,- взяв Славка за 
плече літній.- Так ти нам нічого певного й не розка
зав, злякався, мабуть, дуже. Ну, та нічого. Виростеш -
посміливішаєш. А тепер іди, готуй уроки. 

«Навіщо він так? Адже я не боявся, все розповів»,
'°бразився був Славко, проте одразу ж згадав слова· 
літнього: «Так треба!» Кинув йому «до побачення» і 
шмиrом вискочив із сільради, надівши аж надворі 
шапку. 

Неподалік від сільради на нього нетерпляче чекали 
Мирось, Стефанко й Докійка. 

- Чому так довго? Що тебе питали?- зустріли йо
го запитаннями. 

- Та-а, --,-- махнув невдоволено рукою Славко.- Все 
:за тих бандитів. А що я, кажу, знаю, як не бачив іх і в 
вічі, як ми з мамою змололи й поїхали. Морочать го
.лову, хай, хто бачив, того й питають. Ходімо швидше, 
щоб хоч раз із гірки з'їхати, поки мама додому вер
нуть.- І пішов вулицею в напрямку Стефанкового 
'Обійстя. За ним, тягнучи санки, рушили Стефанr<о, Ми
рось та Докійка. 

Сьогодні вонИ зібралися по.кататись на санках з 
гірки за Стефанковою хатою. Там у нього в кінці горо
ду високий пагорб спускається стрімко на луг, до зви
·вистого нотічка. Сядеш на санчата а чи животом ля
жеш - і мчиш униз, аж у вухах свистить. До чого ж 
приємно! Та ще коли день морозний випаде, сонячний, 
як нині! 

Друзі поспішали. Дзвінко рипів у них під ногами 
.снj.г. 

Розділ дев'ятий 

ЗБОРИ В ШКОЛІ 

Відскрипіла морозами, відвихорила заметілями зи
ма. З півдня частіше стали дихати теплі вітри, вище 
піднімалося й дужче пригрівало сонце. Поволі танули 
-сніги. йшла весна. 

Проте наближення її не несло липівчанам особли-
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вих радостей. Після пограбування Дудчакового млина 
бандити ще двічі за зиму приходили в село, обібрали 
кількох господарів, похвалялися розправою тим, хто 
береться допомагати Радянській владі. І тому люди жи-
JІИ в постійній тривозі. . 

Правда, тепер у селі діяв чималий загін самоохоро
ни з молоді, яким командував голова сільради Василь 
Тодорко. Обидва рази загін стріляв і відігнав бандитів, 
вони навіть не все награбоване забрали. Проте люди 
боялися. 

Боялися й того, що багатьом бійцям самоохорони, 
або, як їх називали «яструбкам», хтось уже не раз під
совував під сінешні двері записки з погрозою розправи
тись, якщо вони не кинуть зброї. 

Одержав не одну таку записку й голова сільради 
Василь Тодорко. 

Від дядька Василя - та й Ніна Андріївна розпові
дала - Славко знав тепер, що бандити ці не просто 
бандити, які лише грабують людей і з того живуть, а 
вороги Радянської влади. Більшість із них служили у 
війну фашистам і тепер, щоб сховатися від кари, ви
дають себе борцями за самостійну Украіну. 

Хлопець розумів одне - лісові бандити небезпечні 
тим, що хочуть повернути назад усе, як було за фаши
стів при окупації, щоб при владі були багаті, як Роман 
Дудчак, щоб вони з матір'ю, Миросеві, Докійчині бать
ки працювали на них. Бандити не хочуть, щоб усім 
людям жилося заможніше, щоб у їхніх Липівцях була 
гарна школа, щоб Славко і його товариші вчилися в ній. 

- Дурні набиті,- лаяв їх дядько Василь.- Чого 
домагаються? Бралися б за розум, бо перестріляємо 
ж, мов зайців у лісі. 

Гарна людина, цей дядько Василь. Славко часто бу
ває в них, заходить до Стефанка, й дядько, коли дома, 
11ривітно зустрічає його, розпитує, як учиться, жартує, 
нідбадьорює. Завжди обідати запросить. 

Не раз їм із Стефанком задачі розв'язував. «Ану, чи 
н не забув»,- каже. І все, що вони не попросять.
пояснить. От хоч би й про бандитів цих, бандерівців. 

Про школу дядько Василь постійно турбується. По
дбав, щоб дров завезли й накололи стільки, що тепер 
у класі й навіть у коридорі жарко. Дерева на ремонт 
завезли, все подвір'я завалили. 

А про кіно хто потурбувався? Теж він із Ніною 
Андріївною. Вже тричі було, в школі пускали. Ой, що 
роби~ося! Мало школи не розвалили люди, майже все 
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село зійшлося! А для них, учнів, окремо привозили «Бі
ліє парус одинокий». Ото картина! . 

І «яструбків» дядько Василь організував. Тепер що
ночі по селу чергують. 

А весна тим часом ішла, весна наступала. 
Одного погожого березневого ранку селом прокоти

лася чутка: з району приїхали уповноважені, будуть 
скликати на збори селян, говорити про організацію в 
них колгоспу. 

Розмови про колгоспи уже давно ходили селом, ще 
з зими. Але тоді говорили в хатах, у сільській Раді чи 
просто на вулиці, а тепер мала відбутись колективна 
розмова, всім селом. 

·Звістку про збори швидко рознесли селом школярі. 
Перед закінченням уроків у школу прийшов голова 

сільради Тодорко з незнайомим· чоловіком, певне, з тих, 
що приїхали з району. Поговорили щось з учителькою 
Ніною Андріївною, вона кивнула на знак згоди, й тоді 
дядько Василь звернувся до всіх учнів з проханням іти 
зараз додому й передати своїм батькам, щоб ішли сю
ди ж, до школи, на збори. 

- Будемо говорити з ними, як у нас організувати 
колгосп. Зрозуміли? 

- Зрозуміли! - дружно відгукнулися школярі. 
- Вам Ніна Андріївна вже розповідала, що таке 

колгосп?- перепитав Тодорко. 
- Розповіщ1лаІ- знову відгукнулися діти. 
- То як, нехай буде він і в нашій Липівці? 
- Хай буде! 
Дітям подобалось, що з ними так по-дружньому го

ворить •голова сільської Ради, й відповідали голосно 
та радо. 

Скоро про збори знало все село, і до школи поодинці, 
по двоє й тр<rє сходились чоловіки, жінки. 

Славко передав Тодоркове прохання прийти на збори 
fl своїй матері. 

Вона не відповіла на це ні слова, і хлопець уже був 
засмутився, вирішив, що не піде, і уявив, як то незруч
но почуватиметься він перед дядьком Василем та Ні-
ною Андріївною. . 

Але ось коло іхнього двору зупинились дві жінки з 
іншого кутка. Одна з них гукнула: . 

- ДарЩо, де ви там? Ходімте лищень разом! 
Мати мовчки зібралася, запнула нову хустку. 
- Піду почую, що там казатимуть,- обізвалась на

решті до Славка.- Не знаєш, довго будуть ті збори? 
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~ Не знаю,- відказав, а в самого на душі радість.
Не турбуйтесь, я сам хутенько попораюсь! 

От і розбери їх, матір. То вони сердиті, навіть злі, 
то добрі, мов дитина. 

І в який уже раз хлопець згадав батька. Коли б це 
він був! Ге, набагато б легше жилося Славкові. Бать
ко завжди б розсудив так, як належить, дарма що не
сміливий та неrовіркий був. 

Та що поробиш! Воно й мати скоро, може, пере
міняться на краще. Ось вступлять у колгосп, будуть у 
гурті, між людьми. Розповідала ж Ніна Андріївна, що 
у колгоспі всі дружно працюють, допомагають одне од
ному, як одна сім'я. 

По обіді Славко пішов у повітку провідати Булано
го. Він завжди його провідував, як повертався зі шко
ли. Завжди потай від матері брав у кишеню хліба й пр.и
гощав. 

Прихопив скибку й на цей раз. 
Буланий почув Славкові кроки ще віддалік і зустрів 

його, тільки він ступив на поріг, тихим іржанням. 
- Що, скучив?- запитав зраділо. 
Підійшов, почухав коня під шиєю, аж той очі заплю

щив від приємності. Потім потягнувся до хліба на до
лоні. Ніжно, самими губами, забрав гостинець, став жу
вати. А очі - на Славка. Великі, сизі, вологі. Дякував 
йому поглядом. 

- І ласун же ти,- потріпав гриву Буланому Славко. 
Затим поклав сіна в жолоб. 
- Іж,- а сам заходився вичищати. 
Ще й підмів мітлою. Чисто в повітці, охайно. Пахне 

сіном, кінським потом. І приємно від цього в ·Славка на 
душі, і хочеться з кимось поговорити. Та немає з ким. 
І він заводю·ь розмову з конем. 

Добре тобі, Буланий. Немає в тебе ніякісіньких тур
бот. Знаєш одне - наїстися, та поспати, та щоб не ча
сто запрягали. Все інше тобі байдуже. Що думають 
JІюди, що вони роблять і що ·збираються робити. І чи 
(~уде колгосп, чи не буде, організують його сьогодні в 
JІипівцях чи ні- тобі байдуже. А ось йому, Славкові, 
111. Він· за те, щоб у них був колгосп. Щоб не морочи
тись йому з хазяйством, не орати їхню вузеньку смужеч
І<У поля, на якому родять миршавенькі жито й ячмінь. 
Важко йому, Славкові, хазяйнувати. 

А як стане колгосп, одведемо тебе в громадську 
1·тuйню, і не треба буде думати, що не вистачає тобі 
1·І11а дозимувати, що непораний ти стоїш. Тільки не ду-
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маі\, що tte Шкоді!. мені тебе. Шкода, бо звnк й до тебе. 
Але тобі там ліпше буде. Ось побачиш. Я буду провіду
вати тебе щодня. 

Вийшов на подвір'я, дихнув уже по-весняному за
пашним повітрям. Воно пахло талим снігом, ледве вло
вимим духом вологого гілля дерев, сільськими клунями 
і повітками, рідними стріхами хат, з яких дзвінко спа
дали великі й чисті краплі снігової води. 

Весело сміялося в післяобідньому небі сонце, і ще 
веселіше цвірінькаJІu на повітці горобці. Теж раділи 
весні. 

Славко зліпив з вогкого снігу кулю й пожбурив на 
них. Так, знічев'я. Просто щоб налякати. Просто у ньо
го був настрій. 

«Як там збори, чи почались уже?- подумав.- Ма
буть, почались». 

І нехай собі. Мати там, а він зараз піде до Мирося, 
вдвох веселіше уроки вчити. Та й просив він задачу до
помогти вирішити. І чого вони так важко даються хлоп
цеві? 

Розділ десятий 

ВОГНЯНА НІЧ 

То була жахлива ніч. Страшніша від грози, коли 
блискають сині блискавиці, безперестанку гримить, 
оглушуючи, грім, і шумить, аж захлинається, дощ. То
ді ти знаЄш - ніщо тобі не загрожує ... 

А тієї ночі ... 
Славко прокинувся від зляканого крику матері. Во

на сиділа на постелі, притиснувши до грудей вовняний 
ліжник, яким вони вкривалися, й уся тремтіла. У хаті 
було видно, мов удень, усі вікна світилися червоно-роже
вим вогнем, а за ними тупотнява, розпачливі вигуки. 
А потім автоматні черги: др-р-р-рр, др-р-р-рр, др-р-р-рр .. . 
І все заглушав церковний дзвін: бе-ем, бе-ем, бе-ем .. . 

- Мамо, що це?- вигукнув Славко і сам злякався 
свого вигуку. 

- Пожежа, либонь ... Стріляють .. ;- не зводила ма
ти очей з вікон і не переставала тремтіти.- Може, і 
вбили .когось... Господи, сохрани й заступи.- Витягла 
руку з-під ліжника й перехрестилася. 

Аж тоді Славкові стало зрозуміло: на село напали 
бандити. Відкинувши з себе ліжник, він прожогом ки-
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нувся до вікна. Де горить? Чиї хати? Може, й Тодорків 
підпалили? 

- Куди ти?- скрикнула мати.- Не смій до вікна! 
І не встиг він нічого роздивитись надворі, як вона 

опинилась біля нього, схопила за плечі й пригнула до 
дм~п. · 

- Одягайся мерщій, та біжімо в погріб,- зашепо
тіла.- Бо, може, прийдуть і ДО нас ... 

Голос у неі тремтів, і сама вона тремтіла, цокочучи 
зубами. 

Це її тремтіння передалося й Славкові. По його ті
лу теж пробігли дрижаки. 

Одяглися швидко, мати вхопила з полика ліжни.к, 
потягнула Славка за руку в сіни. 

- Стій тут. Я вигляну. 
Тихо скрипнули двері, мати боязко вийшла. 
Повернулась за хвилину. 
- Біжи до погреба." Пригинцем". А я хату замкну. 
Сумно бемкав на церковній дзвіниці дзвін. Здіймаючи 

до чорного неба високі язики полум'я, палахкотіли по 
обидва боки їхньої вулиці кілька хат і одна чи дві, вид
но, тільки займалися на сусідній, там, де школа. 

Валували собаки. Звідкись долинало розпачливе жі
ноче голосіння. 

Славкові аж морозом сипнуло поза шкірою від цього 
видовища, від цього голосіння й сумного бемкання 
дзвону. Пригнувшись, він побіг попід хатою, а потім 
через подвір'я до погреба з невеличкою солом'яною 
погребицею над ним у голому ріденькому садку. 

І тільки опинився між хатою й погребицею, як десь 
із сусіднього городу диркнув автомат, і над головою 
зловісно проспівали кулі: ффі-іть, ффі-іть, ффі-іть". 

Славко одразу ж упав на зашкарублий від морозу 
сніг, немов його притягнуло магнітом, і до погребиці 
дістався поповзом. Серце калатало в грудях несамови
то, немов хотіло вискочити, а лоб і спину зросив густий 
піт. Це ж стріляли по ньому! Це ж бандити хочуть уби
ти його за те, що розказав про них". Але як, звідки во
ни довіда.11ись? Треба гукнути матері, щоб не бігла. 
Нехай уже його самого вб'ють. Прощайте, мамо! Про
щайте, Ніно Андріївно, дядьку Василю! Прощайте, Ми
росю, Докійко, СтефанкуІ Як жаль, що він не доживе 
ю> весни, не побачить, як відремонтують школу, не ходи
тнме більше до неї, адже казав дядько Василь, що в на
t~тушшй навчальний рік у них буде вже й п'ятий клас. 

Давучий клубок підкотився хлопцеві до горла, і на 
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очі навернулися сльози. Але він рішуче витер їх холод
ною від снігу долонею. 

- Мамо! Мамо! Не біжіть сюди!- гукнув. 
Та мама не бігла, а повзла до нвого по снігу. 
З-за їхньої повітки виринуло одразу кілька чорних 

постатей і, припадаючи до землі, побігли до погребиці. 
«От і все,- заплющив очі Славко.- Прощайте всі!» 
Невідомі загупотіли ногами по снігу і впали поруч, 

віддихуючись. 
Славко завмер, затамував подих. 
- Дарко, то ви?- обізвався раптом знайомий го

лос.:- Чого вас тут носить? Сиділи б у хаті, бачите, яка 
веремія! 

Хлопець мало не скрикнув від радості. Це був голо
ва сільради Тодорко. 

- Побоялися в хаті, Василю, в погріб вирішили.
доповзла до погребиці мати.- Славо, сину! Ти живий? 

- То й Славко тут?- перепитав Тодорко.- От від
чайдухи! 

- Тут я, дядьку Василю,- висунувся з погребиці 
Славко.- То по мені стріляли, коли я біг сюди. Звідти, 
з городу. 

- Ми чули,- відказав голова.- Бандити думали -
то хтось із нас. Бачиш, що наробили, гади?- кивнув 
назад, де палахкотіли хати.- І мою запалили! Та вони 
за це поплатяться! Гайда, хлопці!- скомандував озброє
ним бійцям сільського загону самооборони.- А ви хо
вайтесь у погріб та не вештайтесь, бо на цьому стріля
нина не закінчиться І- до матері й Славка. 

І побіг пригинцем, важко гупаючи чобітьми. За 
ним - хлопці. 

За кілька хвилин звідти, куди вони побігли, знову 
почулися короткі автоматні ·\ерги, поодинокі постріJІИ. 
Немов перекликаючись з ними, заторохтіли автомати 
і 'Праворуч, і зліва. Вони аж захлиналися, шматуючи 
червону од пожежі березневу ніч. Від цієї стрілянини, 
від пожеж хололо в душі. 

Мабуть, бандити були по всьому селу, і бійці заго
ну самооборони вибивали іх. 

- Господи!- захрестилася мати.- Що в світі ро
биться? Як я злякалась, коли в тебе стріляли. Думала, 
вбили.- Тоді обхопила Славка руками, притулила до 
грудей і заплакала. 

Славко теж мало не заплакав, але переборов себе 
й став заспокоювати матір. 

Годі вам, не треба. Аж видите - живий я. 
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А дзвін на церковній дзвіниці все гудів і гудів, три
вожно й сумно, а хати горіли посеред села високим по
лум'ям, і ніхто не тушив іх, бо люди боялися бандитів. 
І чувся на все село тужливий жіночий плач, ревла в 
хлівах худоба, і моторошно завива'Ли по темних садках 
собаки. 

* * * 
Село не спало до ранку. 
Як тільки «яструбки» вигнали бандитів за околицю 

ще не стихла там стрілянина, вулицями в освітленні 
велетенської заграви проскакав охляп на коні вершник, 
закликаючи людей гасити пожежу: небезпека вже ми
нула. 

Проскакав раз, потім удруге, втретє. Налякані люди 
нарешті посміливішали, вибрались зі своїх схованок і 
з відрами, сокирами, баграми кинулись до пожеж. 

Заскрипіли журавлі колодязів, залунали вигуки, ще 
дужче заквилило жіноцтво. 

Славко хотів і собі побігти на пожежу, та мати не 
пустила. 

- Не ходи, що ти там поможеш! А як знову почнеть
ся стрілянина? 

Хлопець аж заплакав з розпачу. Адже дядько Ва
силь казав, що й їх підпалили, треба було Стефанкові 
допомогти, та що вдієш. Не хотів сперечатися з матір'ю. 
Адже вона і так за нього стільки пережила. 

Ранок народжувався в попелі, що літав над селом, 
немов чорний сніг, в смердючім диму, що низько стелив
ся городами, вулицями, мов туман. 

Як тільки трохи розвиднілось, Славко одягнувся і 
через дорогу побіг до Мирося. На подвір'ї зустрів дядь
ка Дмитра. 

- Мирось дома?- запитав. 
У хаті, де ж йому бути. 

- А не знаєте, хто ще згорів? 
- Згоріли б і ми, аби «яструбки» бандюгам не пере-

шкодили. Певно, хотіли всіх, хто в колгосп записався, 
спалити. Тодорка першого підпалили. А потім Юхимчу
ків, Хоменка, Дубківських, Микитиних. Таке горе людям. 

- Дядю, а не вбили нікого? 
- Наших ні, лиш Тодорка в руку поранили легко. 

Л їхніх, кажуть, аж трьох. З собою забрали, щоб не 
впізнали. 
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Далі Славко не став розпитувати, швиденько викли
кав Мирося з хати, і вони побігли вулицею до Стефанка. 

За кілька дворів від Миросевого чорніло одне зга
рище, друге, третє. На спустошених подвір'ях никали 
мовчазні люди, длубалися в чорному попелі, щось від
шукуючи. Там голосила жінка, там плакали діти. Мов
чали тільки голі дерева, простягаючи в холодне затума
нене небо обгоріле гілля. 

Навколо Стефанковоі хати чорнів сніг, перемішаний 
з чорною соломою, курилися головешки. Даху на хаті 
не було, височів лише димар, зяяли вибиті вікна, двері. 
Ядуче пахло горілим, дотліваючи, куріли жовтим димом 
кроквини. 

На подвір'ї не було нікого . 
....,.... Де ж вони?- озирнувся навколо Славко. 
Голос його, мабуть, почули в повітці (стояла вона 

оддалік від хати й тому, напевне, не згоріла), в ній 
одразу ж відчинилися двері, й вистромилась Стефанко
ва голова. 

- То ви, хлопці? Я зараз! 
Одна половинка повітки в Тодорків пустувала, не бу

ла зайнята худобою. Маючи хист до теслярування, дядь
ко Василь іноді там майстрував. Тепер вона стала То
доркам за хату. 

Стефанко вийшов до хлопців стомлений, аж сірий. 
Очі були червоні,· запухлі: від плачу чи диму? 

Мирось і Славко на мить розгубилися, не знали, що 
казати, з чого почати розмову. У хлопця, бач, горе, а 
вони прийшли ... Аж незручно стало. 

Та іх виручив сам Стефанко. 
- У вас як? - запитав. 
- До нас, мабуть, не встигли,- відказав Мирось.-

А ти ... Дуже злякався? 
Стефанко зітхнув. 

' - Я що... Я нічого. Мамі погано. Жахаються весь 
час, кричать і плачуть. Ми з татом од неї не відходимо. 
Хотіли до сусідів одвести - не хоче. Хата - дідько з 
нею, тато кажуть, нову збудуємо. А мати ... - І одвер
нувся. 

Хлопці похнюпилися. Справді, таке нещастя в това
риша. 

- Кажуть, тата твого в руку поранили?- запитав 
Славко. 

- В плече трохи зачепило,- пояснив Стефанко. -
А в бандитів, казали, вбиті є і поранені. Добре їх на· 
ші «яструбки» подзьобали. Не скоро з'являться. 
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- І чого іх не nереловлять?- звів брови Мирось. 
Пере.Ловлять,- запевнив товариша Славко.- При

йде час. 
- Бандюги прокляті, що наробили!- В голосі Сте

фанка було стільки люті й обурення, що не було іх у 
нього стільки за все життя. 

Згадали про•вчительку . .Як вона там? 
- Ніна Андріївна приходила до нас,- похвалився 

Стефанко.- До неі бандити добивалися, але вона втек
ла у вікно. Дозволила мені в школу не приходити, біля 
мами бути. Ну, я піду, бо татові в сільраду СК_?рО. 

- Ти приходь до нас, коли що,- запросив ного Ми
рось. 

- І до нас можна,- гукнув услід Славко.- Уроки 
разом вчити будемо. 

- Гаразд,-уже від дверей махнув ім рукою Сте
фанко. 

Мати розтоплювала в печі, як Славко зайшов до 
хати. 

- Докійка до тебе прибігала,- одхилилася од пе
чі.- Ніяк не знайде вас із Миросем. 

- Ми до Тодорка ходили, Стефанка перевідали, -
одказав. - Дах на їхній хаті геть згорів, у повітку пере
бралися. Тітці Оляні дуже зле. Жахаються і плачуть. 

Мати обіперлася на рогач, зітхнула. 
- Гаразд, я не встряла до того колгоспу, а то й нас 

би, напевне, запалили. 
Позавчора, як повернулася із зборів, мати сказала 

до Славка: «Не записалася я в той колгосп, чого по
спішати». 

- Бандитів скоро виловлять і все одно в нас кол
госп буде! - Славко. скинув шапку, пальто повісив на 
кілочку біля порога. Пригладив п'ятірнею волосся. 

Мати закопирсала рогачем у печі. 
- Знав би ти своє, книжки та по господарству по

ратись! Яке тобі до того діло? 
Аби не зайти з матір'ю в суперечку- нехай вона 

л.умає своє, а він своє,- Славко розгорнув підручник 
:) історії й став повторювати задане на урок. 

У хаті стояла тиша, тільки чути було, як у печі по
тріскує сухе гілля. Та ще булькало щось у горшках. 

".Того ж дня по обіді в школі знову зібрались сіль
t~1.кі збори. З району приїхало кілька чоловік, і серед 
1111х, казали, секретар райкому партії. 
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Хлопці - Мирось і Славко - теж пішли на збори,
цікаво, що там говоритимуть. Хоч їх не пустили туди, од
нак від дядьків вони почули, що секретар райкому казав: 
всім потерпілим від пожежі допоможуть грішми, дадуть 
ліс на ремонт хат, віконного скла, укрівлю. Буде також 
надана допомога і їхньому молодому колгоспові «Світа
нок». Район виділив уже зерна на посів, кілька плугів, 
дві сівалки. А бандитів, запевнив, найближчим часом 
зловлять, і за вчинені злочини вони понесуть найсуво
ріше покарання. 

Розходились липівчани із зборів не такі сумні, як 
ішли на них. 

Тільки Славкова мати прийшла додому мовчазна. 
- Мамо... А ми як?.. До колгоспу?.. К:оли запише

мось? - обережно запитав її Славко. 
Мати відповіла не одразу. Роздягнулася, перепнула 

хустку на голові. 
- Дався тобі той колгосп. Встигнемо ще з козами 

на торг. Хай перші господарі записуються. 
Хлопець не став більше надокучати. Справді, можна 

записатись і дещо пізніше. Ще побоюється мати. Звіс
но,- жінка. 

Але вірилося йому, хотілося вірити, що й вони ста
нуть колгоспниками. Як Тодорки, як Бандури, як До
кійчині батьки. 

Розділ одинадцятий 

ЯКІВ ІДЕ ДО ЛІСУ 

Славко цюкав у клуні сокирою солому на січку. Скру
тить гарний віхоть і цюк-цюк по колоді дрібненько, щоб 
коневі краще їлося. 

За цим і застали його Докійка з Миросем. Прибігли 
захекані, стривожені, очі в обох світяться якимось див
ним блиском. 

- Славку! - почав першим Мирось. - Послухай-но, 
що Докійка говорить! - І звернувся до дівчини: - Роз~ 
кажи! 

Збиваючись, невлад, Докійка стала розповідати. 
Невдовзі перед тією страшною ніччю в селі Ніна 

Андріївна роздала всім четвертокласникам по два но
вих зошити, котрі привезла з міста. Один для писання, 
другий для арифметики. І ось другого після пожежі 
дня - чи пам'ятає Славко? - на уроці арифметики в 
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Якова Дудчака не виявилось зошита. Коли Ніна Андрі
ївна запитала, де він його подів, Яшка сказав - загу
бив, і вона дала йому другий. 

Сьогодні ж, тільки-но Докійка повернулась зі шко
ли, до них у хату зайшла сусідка, ·тітка Юля, й подала 
їй невеличкий забруднений папірець: прочитай, мовляв, 
що там напИС,f!НО, бо вона неграмотна. Папірець тітка 
знайшла у себе під вікном. 

Докійка прочитала. Там було написано, що всіх, хто 
вступить до більшовицького колгоспу, буде спалено і 
знищено. 

- Викинь цю паскудну писульку, щоб і сліду її не 
було!- наказала Докійці мати. 

Докійка зіжмакала й кинула листівку під піч, а як 
мати вийшла провести тітку Юлю, забрала її назад. 
Викликав у неі підозру папір. Точнісінько такий, я.к у 
її зошиті в клітинку. Розгорнула - справді. От вона й 
побігла мерщій до Мирося. 

- А листівка та де? - вислухавши уважно, запи
тав Докійку Славко. 

- Ой, я й забула! - і дівчина дістала з куценької 
кожушини зібганий папірець. 

- Справді схожий, - повертів у руках папірець 
Славко.- А як ми доведемо, що він з Яшкового зошита? 

Завжди запальна, рішуча й нетерпляча, Докійка не 
роздумуючи подала хлопцям пропозицію: упіймати 
Яшка наодинці, притиснути добре, налякати, й він при
знається. 

- Ні,- похитав заперечливо головою Славко.- Не
хай він сказиться, щоб бити його. Та й не признається 
він. 

- То, може, давайте в сільраду заявимо? - порадив 
Мирось. - Чи Ніні Андріївні сказати? 

- Що ти! Що ти! - замахала на нього руками До
кійка, і тернові очі її взялися блиском. - Нам треба 
самим. Правда, Славику? 

Славко не поспішав з відповіддю. Помовчав трохи, 
надумав. 

- Стефанковому батькові треба похвалитися, і Ніні 
Лндріївні теж,- сказав нарешті.- Але зробимо це піз
ніше. Поки ж розкажемо Стефанку, порадимось і, може, 
самі щось придумаємо. 

На цьому й розійшлися, домовившись, що ввечері 
всі зберуться в Мирося: треба поміркувати, як краще 
nчинити з Яшком, щоб перевірити - з його то зошита 
папір чи не з його. 
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* * * 
Діждавшись, поки Яків з вузликом у руці одійшов 

на таку відстань, що не міг упізнати, хто йде за ним 
вулицею, Славко рушив слідом. 

Крався, притискаючись до тинів та ховаючись за 
стовбурами дерев. Уже поминули сільраду, школу, і ко
ли в кінці вулиці замаячіли останні хати, Слав
ко нарешті догадався: Яків ішов до діда в млин, мабуть, 
ніс старому Дудчакові істи. Але чому так пізно? Хіба 
що вечерять? Проте, наскільки Славко знає, Дудчак 
ніколи не молов уночі. Дивно. Щось тут не те. 

«Ну та дарма, побачимо», - вирішив хлопець і став 
за товстою вербою над шляхом, чекаючи, поки Яків 
зайде в млин. Людей біля нього не було видно, стояла 
тільки одна підвода. 

Коли Яків зник за дверима, Славко постояв кілька 
хвИ:лин і, переконавшись, що поблизу немає нікого, пе
ребіг на другий бік дороги за ріденькі вербові кущі, що 
поросли від пеньків. За кущами одразу ж починався 
піщаний пагорб, а на ньому далі - ріденький сосняк. 
Ним хлопець і вирішив підійти ближче до млина. 

Іти сосняком по мокрому піску було важко, та ще 
заважало соснове гілля. Воно весь час чіплялося за 
поли, немов хотіло затримати. Але Славко ні на що не 
зважав. Чого ж, у якій справі прийшов увечері до млина 
Яшко з вузликом у руці? 

Вже кілька днів друзі спостерігали, придивлялися 
до Яшка в школі, поза школою. Проте нічого підозрі
лого досі не помітили. А сьогодні раптом це відвідання 
млина. , 

З пагорба Славко бачив поміж вершечками сосен 
дах млина і ні на хвилину не губив його з очей. Вибрав
ши місце, з якого було добре видно глуху стіну й під
хід до млина, Славко заліз між лапате віття розлогої 
сосни і вмостився на пругкій гілляці, притиснувшись 
сrtиною до стовбура. Як би там хтось не пильнував від 
млина за сосняком - помітити Славка було неможливо. 

Лиш тепер, опинившись на соснині, Славко відчув, як 
калатає серце у нього в грудях. Чи то від швидкої ходи, 
чи від хвилювання. 

Довго тягнуться хвилини чекання. Кожна здається 
годиною, вічністю. Вже давно віддихався й заспокоївся 
Славко, вже й вільгість почала його пробирати, і сутін
ки вечорові ще дужче поволохатіли, а біля млина нія
ких змін. Ніхто не вийшов і не зайшов, не від'їхав і не 
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приїхав. Але Славко вирішив сидіти на сосні хоч ці
лісіньку ніч, а дочекатися Яшка. 

І таки дочекався". 
Від млина од'їхала підвода із згорбленою на ши 

людською постаттю. Вона швидко віддалялась й нев
довзі розтанула в. темряві. Мабу~ь. за нею слідкували 
й з млина, бо як тільки її не стало видно, за глуху сті
ну хтось вийщов, постояв з хвилину, потім шмигнув у 
кущі. 

Славко одразу впізнав - Яків. 
«Куди ж це він? - майнуло в голові. - Якщо піде 

цим міжряддям, ще на мене натрапить». 
Побоювання його скоро підтвердились. Внизу за

тріщало гілля, і Славко виразно почув важке Яшкове 
сапання. Згодом побачив і його самого. Яків ішов су
сіднім міжряддям. 

Славко завмер: побачить чи не побачить? 
Але Яків, мабуть, не сподівався тут когось зустріти 

і йшов, не роздивляючись по боках. 
Заждавши, поки він одійде далі, Славко обережно 

зліз із сосни і рушив слідом. Ступав обачно, щоб не 
шелеснути, щоб не тріснула під ногами гілка. А Яків 
ішов далі швидко й шумно, мов наполоханий ведмідь. 

«Цікаво, чого він проти ночі в ліс? І не боїться, -
міркував, ідучи за Яковом, Славко. ....., 

Незабаром почався й ліс, і Славко став за першою 
ж товстою ялицею, бо йти далі впритул за Яковом бу
ло небезпечно: за голими стовбурами дерев не схова
єшся. 

Яків, проте, не пішов далеко в гущавину. Оглянув
шись довкола, він попростував до сосни, переламаної 
навпіл, либонь, бурею. Біля неі оглянувся і, спритно 
балансуючи, пішов по стовбуру до місця перелому. 
Діставшись його, поліз одною рукою за пазуху, вийняв 
щось і поклав зверху. 

«Мабуть, не вперше лазить, наловчився», - відзна
чив про себе Славко. 

Яків тим часом швидко збіг на землю, обтрусився й 
тепер уже, раз по раз оглядаючись, бр в лісі стало май
же темно, пішов назад. Скоро його постать мелькнула 
поміж деревами і зникла геть. 

Славко не кинувся слідом за ним. Навіщо? Тепер 
нехай іде. Тепер Славкові все зрозуміло. Яків приніс 
для бандитів якусь передачу. Тож чи стояти й ждати, 
поки за нею прийдуть, щоб побачити - хто, чи бігти не
гайно в село до дядька Василя? 

1:25 



«Мабуть, треба в сільраду», - вирішив і швидко по
дався до села. 

Село зустріло Славка темною тишею й мерехтливи
ми вогниками каганців у вікнах. Не доходячи сільської 
Ради, несподівано наткнувся на Стефанка. 

- Куди ти щез? - накинувся він на Славка. - Я 
тут за Яковом дивлюсь. До діда в млин ходив, щойно, 
бачив, повернулися вдвох. Чого б то йому туди так піз
но треба? 

- Тс-с-с, - зупинив його Славко. - Я знаю чого.
І, оглянувшись навколо, розповів товаришеві все, що 
бачив . 

. - Ух ти ж, гад рудий! - стиснув ку.Лаки Стефан
ко.- Он як! Гайда мерщій до Мирося й Докійки! 

- Ні,- зупинив його Славко.- Зараз до твого та
та. Дома він чи в сільраді? 

- Мабуть, у сільраді. 
Хлопці майже підбігцем кинулись темною вулицею, 

лунко шльопаючи ногами у весняній рідкій грязюці. 
Василь Тодорко уважно вислухав Славка, а коли 

він замовк, сказав: 
- Гарні ви хлопці, але бити вас треба. Чому не 

розповіли мені одразу про ту записку і вашу підозру? 
Стежити захотілося! Так недовго і в халепу вскочити. 

- Татку, та ми ж ... - почав був Стефанко, та бать
ко зупинив його. 

- Годі, годі, знаю. Ідіть зараз додому й нікому ні 
слова! Навіть Докійці й Миросеві! Зрозуміло? А ми те
пер і самі впораємось. 

Хлоп,ці розуміюче закивали головами. 

Розділ дванадцятий 

СОН ЧИ ДІЙСНІСТЬ? 

Іх вели через усе село. Обшарпаних, зарослих, бруд
них. І ще вони були худі і бліді. Ішли, низько опустивши 
голови, не сміючи глянути людя:м у вічі, бо це ж вони 
грабували іх, палили їхні оселі, стріляли в них з авто
матів. 

Майже все село зійшлось подивитись на бандитів. 
Чоловіки, жінки, старі й малі. Стояли всі суворі й мов
чали. 

Бандитів було дванадцять. Кількох убито в перестріл
ці, а кільком, казали, пощастиJJІо втекти. '1 був серед 
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тих дванадцяти Григір Дудчак, син старого Дудчака, 
батько Якова. 

Біля сільради бандитів зупинили, і дядько Василь, 
побачивши в гурті дітлахів Славка, підійшов до нього. 

- Подивись лишень добре, ч~.є серед них ті, що до 
млина тоді приходили? 

- Я вже дививсь. Ті два є, менші, он стоять скраю.
кивнув головою. - А дебелого немає. 

- Нічого, далеко не втече, - сказав Тодорко й пі-
шов у сільраду. 

А тим часом хтось із гурту селян обізвався: 
- О, глядіть! Ще одного ведуть! 
Всі глянули вздовж вулиці й замовкли від подиву. 

Оточений трьома міліціонерами, повагом, заклавши ру
ки за спину, йшов Роман Дудчак. Поли його кожуха 
були розстебнуті й метJІялися на вітрі. 

- Он як! І він, значить, з ним11? - видихнула кот
рась жінка. 

Поміж селянами прокотився гомін. 
Старий Дудчак покірно став у гурт бандитів, теж, 

як і вони, опустив голову, ніби вона була йому важка. 
Мабуть, на нього в сільраді ft: чекали, бо невдовзі з 
неі вийшов Тодорко, а з ним Ще--- двоє. Славко одразу 
впізнав їх. Це були ті, з району, що зимою розпитували 
його, як возив бандитам мішки в ліс. Літній, сивочубий, 
і молодший, що записував за столом. 

- Товариші! - підняв руку догори, закликаючи до ти
ші, голова сільради.- Ось, бачите, перед вами ті, що 
грабували нас, погрожували смертю. А за віщо? Бо ім 
не подобається наша Радянська влада, те, що ми хоче
мо жити по-новому, колективом! Вони за те, щоб ми й 
далі порпались на своіх убогих нивках, щоб збирали 
мізерні врожаї, щоб у селі верховодили багачі; як от 
Дудчак, щоб ми ходили до нього на поклон та наймиту
nали. Недарма ж він і допомагав ім, синкові своєму, 
що служив гітлерівцям вірою й правдою. Пам'ятаєте, 
11к цей добрий дядечко мало не плакав перед нами, що 
І\ого пограбували бандити? Насправді ж ніхто його не 
1·рабував. Він сам приготував їм мішки з борошном, а 
11 них - сало, м'ясо, цукор, горілка. Іжте, мовляв, пийте 
та паліть і вбивайте своіх земляків за те, що по-ново
му жити хочуть. Не вИ:йшлоІ 

У гурті селян почулися обурливі вигуки. Жінки по
І'у11ули до арештованих, погрожуючи ім кулаками та 
1·11плючи прокльонами. 

Охорона, однак, зупинила іх, а Тодорко сказав: 
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- Спокійно, люди! Самосуду влаштовувати не бу
демо! Злочинці стануть перед судом і одержать те, чо
го заслужили! 

З села під посиленою охороною бандитів повезли дво
ма автомашинами, що стояли тут же біля сільської 
Ради. 

Люди довго дивилися їм услід, і як машини зникли 
з очей, полегшено зітхнули. 

Повернувшись додому, Славко застав матір на по
стелі. Лежала бліда, а на лобі - мокрий рушник. 

- Що з вами, мамко? - кинувся до неї . 
. Мати промовчала. 
За неі відповіла Миросева мати, тітка Христина. 
- Із серцем ій погано було, але вже нічого, мину

лось. Най лежить, не тривож її, а я піду поратися. 
· Славко присів біля материного узголів'я, погладив 

її сиве волосся, і як вона вже ніби задрімала, навшпинь
ки вийшов з хати до Буланого .. А коли вернувся, мати 
вже шукала щось у миснику. 

- Полежали б іще, - обізвався. І, роздягаючись, не 
стерпів, похвалився: - Чули? Переловили бандитів. І 
тих двох, що тоді в Дудчаків млин приходили, теж. Ли
ше дебелого немає. Або втік, або вбито. Іх там, кажуть, 
кілька загинуло, як перестрілка була. 

Мати суворо глянула на Славка. 
- Не говор'И так, не радій з людського горя. 
- Таж вони бандити, мамо! Грабували, палили лю-

дей". У дядька Тодорка стріляли і в мене. Хіба вам їх 
шкода? 

- Не твого це розуму діло! - І зітхнула тяжко. 
Славко на те ні слова. 
Так і мовчали до вечора, кожен роблячи своє, так 

мовчки й спати полягали. 
А вночі Славкові чи то приснилося, чи так було на

~правді - немов до них постукав хтось, тихо так: тук
тук, тук-тук. Потім ще раз і ще. Тричі підряд. Славко 
кинувся до вікна, запитав, хто там. Проте за вікном -
нікого, лише темінь непроглядна. Славко ліг. Стук пов
торився знову. Що за халепа? Припав до шибки. Хто 
там? Нікого. 

Втретє вже як постукало, Славко не пішов, обізвав
ся до матері: «Мамо, стукає хтось». Мати встала й пі
шла. Не до вікна, а до дверей. Брязнув у сінях засув. 

Славко довго лежав сам, аж йому стало моторошно. 
І(уди ж поділася мати? Чому вона й досі н;е вертає? 
Гукнув стривожено: 
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- Мамо, де ви там? 
Тихо. 
- ·Мамо! Мамо! - покликав зляканим шепотом. -

Ви в хаті? 
І знову тиша. 
Де ж мати? Де сон, а де дійеність? Чи справді хто 

стукав у вікно, чи таки снилося йому? 
Лежав довго з заплющеними очима, боявся поворух

нутися, нічого не розуміючи. 
Нарешті в сінцях рипнули двері, клацнув залізний 

засув, у хату увійшла мати. Славко одразу впізнав її 
по тому, як вона дихає. 

Мати ступила від порога тихо, мов скрадалася. Бі
ля ліжка роздяглася, скинула чоботи й лягла під ліж
ник. Холодна, тремтяча. 

- Де ви ходили так довго, мамо? - пошепки запи
тав Славко. 

Матір, відчув, аж тіпнуло од його запитання. 
- Ти не спиш? Надвір виходила, спи.- І одверну

лася. 

Славка це образило. «Щось вони не договорюють, 
мати. Не було іх більше години. Чи не на стук той ви
ходили? Цікаво, хто ж то стукав~ може, то крізь сон 
чулося мені, що стукав і мати виходили?» 

Лежав довго з розплющеними очима й думав. 
Заснув аж під ранок. 

Розділ тринадцятий 

ЗАТЬМАРЕНА РАДІСТЬ 

Вечоріло. Село огортав туман. Він був густий і мок
рий, від нього плакали голі дерева. Велuкі й важкі 
краплі стікали по гіллі й капали на землю - кап, кап ... 

Плакав разом з деревами й Славко. Стояв під тов
стелезною вербою за селом і гірко плакав. Тільки вер
би плакали холодними слізьми, а з Славкових очей ко
тилися гарячі й солоні . 

... День почався гожим сонячним ранком, і це звесе
лило Славка. А те, що сталося вночі, здавалося тільки 
нримарою, тривожним сном. Погодувавши коня й по
снідавши, він вхопив книжки під руку й пішов до школи. 

В школі його чекала новина. 
Як тільки увійшов до класу, назустріч кинулась До

І<ійка й заторохтіла, мов сорока: 
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- А нас сьогодні в піонери nриймаютьІ З району 
навчательку таку прислали, по піонерах. Тамара Олек
сандрівна звати. Ой, аби ти видів їїІ Зовсім дівчинка! 

- Де ж вона? - поцікавився Славко. 
- Пішла до Ніни Андріївни, скоро прийде. 
Звістку про прийом у піонери четвертокласники зу

стріли по-різному. Були такі, що заявили вголос: не 
підуть у піонери. Деякі вагалися - треба дозволу в 
батьків спитати. 

В тісному коридорі, у класі тільки про це й розмова. 
Невдовзі Славко побачив і ту «навчательку», що «з 

району прислали, по піонерах». Вона справді була схо
жа на дівчинку. В кирзових чоботях, простенькій сукен
ці, приношеній кухвайці. Лиш запнута не квітчастою 
хусткою, як сільські дівчата, а широким шарфом зеле
ного кольору, один кінець котрого був перекинутий че
рез плече, а другий звисав на груди. З-під цього шарфа 
неслухняно кучерявились білі-білі, мов витіпаний льон, 
коси. Вони дуже пасували до її маленького, гарного 
личка з задерикуватим кирпатим носиком, сірими оче
нятами й повними, усміхненими вустами. 

Вона підійшла до їхнього гурту, усміхнулась при
вітно. 

- Як ви тут, хлопці, дівчаток не обижаєте? - запи
тала весело. 

Голос у неі був м'який, лагідний. 
Славко, Стефанко, Мирось зніяковіли, а дівчатка за

хихикали в долоньки. 

- Ні, Тамаро Олександрівно, вони в нас добрі, -
заступил.ася за товаришів Докійка. 

- Знаю я їх! - посварилась Тамара Олександрівна 
пальцем. - Меяе ось такі, як вони, смирненькі, завжди 
в школі за коси смикали. Але й я ім здачі давала. 

Тепер засміялися всі гуртом - і хлопці, й дівчатка. 
На великій перерві Тамара Олександрівна запросила 

бажаючих на подвір'я, розказала, як грати в третього 
зайвого. Між школою й дровником швидко утворилось 
широке коло".почалася гра. 

Бігали по колу разом з усіма й Ніна Андріївна, і 
Тамара Олександрівна. Скільки галасу, сміху веселого. 
На все село. 

Догралися до того, що й перерва давно скінчилась, 
на урок пора, а шкільне подвір'я шуміло, вирувало, ви
бухало розкотистим сміхом. 

Гаразд тітка Гафія - прибиральниця - вгамувала. 
Увійшла на середину кола й задзвонила дзвінком. 
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А після уроків відбулися збори четвертокласників. 
На них прийшов і голова сільської Ради Василь Тодор
ко, сів біля хлопців за партою. 

Дівчатка ж, аби бути ближче до Тамари Олексан
дрівни, всілись на перших партах і, підперши гострень
кими кулачками підборіддя, не звQ.s,или з неї закоханих 
очей. 

Без кухваЙІ}И й шарфа на голові, в біленькій кохти
ні, з двома невеличкими косичками за плечима, в які 
були вплетені дві сині стрічки, Тамара Олександрівна 
здалася всім ще звичайнішою, ще милішою. 

Вона вийшла з-за столу, стала біля першої парти, 
обіперлась на неї руками. 

- Зараз я розкажу вам про двох хлопчиків, ваших 
ровесників. Послухайте уважно й будете знати, хто та
І<і піонери, якими вони повинні бути. 

Вона розповіла про юного партизана Льоню Голи-
1\ова. Звичайний був собі хлопчина, а яким сміливцем 
виявився, справжній герой. 

А як хоробро бився з фашистами Валя Котик! На
рівні з дорослими! У Славка аж дух захопило, коли Та
мара Олександрівна дійшла до того, як одного разу 
Валю схопили на посту гітлерівці. Допитували його, би
ли, Щоб сказав, де партизани. Та Валя мовчав. Тоді 
гітлерівський офіцер залишив біля нього двох своїх 
солдатів, а сам пі~ із загоном шукати партизанів. 
Здавалось - усьому юнець. І тут Валя намацав у себе 
в кишені гранату. Витяг її й жбурнув своїм охоронцям 
під ноги. І сам врятувався, й партизанів попередив про 
небезпеку. 

Недарма йому високе звання Героя Радянського 
Союзу посмертно присвоєно. 

І про Льоню Голикова, й про Валю Котика Славко 
чув уперше. Бачив він, як блищали очі в Мирося, Сте
фанка. 

йому було шкода обох хлопців, що загинули. й ра
::юм з тим десь у глибині душі проросла добра, щира 
заздрість до них. Чому він не міг бути таким, як, ска
жімо, Валя? Адже і в них у селі не раз стояли гітле
рівці, були іх прихвосні поліцаї. А він ім ніякоі шкоди 
не заподіяв, жодного не знищив. Ех, шкода, що вже 
с1<інчилась війна! Він би ... Тільки ні, нехай П ніколи 
не буде, і так скільки горя принесла вона. 

На перших партах, де сиділи дівчатка, почулося 
t•тримане зітхання, й Докійка піднесла руку. 

- Можна мені сказати? 
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- Кажи, Докійко, - глянула на неі тепло Тамара 
Олександрівна. 

Докійка підвелася за партою й тремтливим від хви
лювання голосом сказала: 

- Запишіть мене першою до піонерів ... 
У класі зашепотілися, немов зашелестіло на деревах 

листя, вгору дружно потяглися руки. 

- І мене! й мене запишіть! 
Славко також підняв руку. Серце в нього бухкало в 

грудях прискорено й лунко. Глянув на Стефанка й Ми
рося: очі світяться збуджено, щоки цвітуть ... 

Ніна Андріївна передала список майбутніх піонерів 
Тамарі Олександрівні, і та попросила їх вишикуватись 
рядочком під стіною, на якій у вишитому рушнику ви
сів портрет Леніна. В урочистій тиші Тамара Олексан
дрівна прочитала піонерську обіцянку, і всі голосно пов
торили її. А затим ... 

Затим вона стала пов'язувати піонерські галстуки. 
Першій - Докійці. Потім йому, Славкові. Далі Миросю, 
Стефанкові. Всім по черзі. 

Обличчя хлопчиків і дівчаток теж були червоні. І 
від радості, й од відсвіту галстуків. 

Тепло, щиро привітала всіх з вступом у піонери Ні
на Андріївна. Вона кожному міцно потиснула руку, а 
дівчаток ще й поцілувала в щоку. 

Додому Славко мов на крилах летів. Ишов і раз 
по раз поглядав на груди, де, як пелюстка маку, пломе

нів червоний галстук. 
- Мамо! Мамо! - гукнув ще з порога.- А нас нинь

ки в ,піонери прийняли! Мене, Мирося, Докійку! Всіх, 
хто добре вчиться! 

Мати обернулася від столу, уп'ялася в Славка по
глядом, який не віщував нічого доброго. 

- То й що я маю робити? Танцювати разом з тобою? 
А в кого ти питався записуватись у ті піонери? Мені 
казав? 

Славкову радість як рукою зняло. День за вікном 
потемнішав, очам стало гаряче од сліз. 

- Хіба про се треба дозволу питати? 
Це ще дужче роздратувало матір. 
- То ти вже сам собі розуму дійшов? Сам? Мати 

тобі ні до чого? Скинь мені хутко оту червону ганчірку 
й віднеси де взяв, аби я не виділа її на тобі ніколи! 

Славко аж спаленів від образи. Як? Скинути галсту
ка? Зректися звання піонера? А Льоня, а Валя хіба 
скинули б? Ні, ні! Славко не зробить цього! Нізащо! 
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- Це не ганчірка, мамо, а піонерський галстук, 
що хочете робіть, але я не зніму його! 

Сказав голосно, твердо, рішуче. 
Мати аж сторопіла од тих слів. 
- То ти матері рідної не СJ):ухати? Вона тобі не по

трібна? Тобі піонери рідніші? Чекай же! 
Хутко скочила до печі, вхопила в куточку деркач, і 

не встиг Сл'авко отямитись, як він загуляв по його спи
ні, по плечах. 

Не від болю, від образи гіркої закричав Славко. 
Що? І сам не знав, не пригадає тепер. Щось незв'язане 
і, мабуть, люте, бо мати аж сахнулася від того крику. 
Скочив до порога й гукнув звідти: 

- Тато б не зробили цього! Тато б не зробили цьо
го! - і вибіг із хати. 

Вибіг, а думка гаряче билас'1 в голові - більше ні
коли не повертатись додому! Ніколи. Піде світ за очі, 
а не повернеться! Хіба ж можна стерпіти таку наругу? 
Ніхто б не стерпів! 

Згарячу незчувсь, як опинився в кінці городу за ку
щами верболозу, від яких линув солодкий запах бруньок 
і налитої соком кори. Став мов укопаний у нерішучості. 
А далі куди? До дядька Василя, до Ніни Андріївни? 
Розказати їм про все? Ні, негоже на матір скаржитись! 
Тоді що ж робЦJ'и? 

І пішов, абW.... йти кудись. На луг, далі в шелюги. 
Бродив довго й незчувся, як опинився за селом. на шля
ху, .куди не раз виходив виглядати батька. Так йому 
зараз не вистачало його, так не вистачало, хоч кричи. 
Був би він, зовсім по-іншому йшло б його, Славкове, 
життя. 

Зупинився під вербами край шляху й розплакався 
від образи, розпачу, самотини. А тим часом заходив ве
чір, а за ним стояла на чатах ніч. 

Де ж перебути її Славкові? До кого піти? До Сте
фанка чи Мирося? Почнуть розпитувати - що та чого? 

Ні, нікуди він не піде. ·Піде додому. Лиш не в хату, 
n в клуню. Надворі вже не холодно, нехай подумає, по
турбується мати, де він. Може, покається, що била ... А 
11і, то завтра вирішить, що далі робити. От тільки істи 
хочеться, бо не встиг навіть пообідати. Та дарма. Пере
терпить. 

Поволі побрів у густий туман, до рідного обійстя. 

133 



Розділ чотирнадцятий 

У КЛУНІ ОПІВНОЧІ 

У клуню заліз через пролом у стш1, бо широкі, як 
ворота, двері вже були замкнуті на ніч. Навшпиньки 
пішов до копички сіна, що притулилася в дальньому 
кутку від городу. Невеличка вже була, кінчалося сіно, 
Буланому клали лиш по віхтику. «Що будемо класти, 
як скінчиться? - подумалося мимоволі.- До паші ще 
далеко». 

Забрався на коп'як, розгріб посередині ямку, вмос
тився. Як гарно пахне сіном! Лугом, сонцем, медами! 
Аж у голові запаморочилось, по тілу розлилась приємна 
млість. Недарма ж його з таким смаком їсть худоба. 
Взяв стеблинку в зуби, пожував! Справді, солодка. 

В клуні було тихо й затишно. Темрява вже давно 
заповнила найпотаємніші її куточки й стояла густа, хоч 
ножем ріж. Густа й чорна. Славко навіть пальця свого 
перед обличчям не бачив. 

Ця темінь і німа, немов на кладовищі, тиша трохи 
лякали хлопця. Вірніше, він не так боявся, як було йо
му дещо не по собі, якось моторошно. Адже ніколи до
сі не ночував отак у клуні. Це вперше. Тож і не дивно. 
Але то нічого: полежить трохи й звикне. І до тиші, й до 
непроглядної темряви. Хай собі й темно, а він заплющить 
очі й засне. Клуня своя, замкнена знадвору, ніхто чужий 
сюди не прийде, а бандитів уже переловлено. Спи, Сла
вику, спокійно. Добраніч тобі! 

Запш~щив очі. Терпка від довгого ходіння втома, 
солодкий, аж п'янкий, запах сіна, чорна ніч і німотна 
тиша поволі стали брати своє. Загойдали його, мов на 
хвилях, зашелестіли йому лагідну казку, й він поринув 
у сон. 

Десь у коп'ячку житньої соломи чи в кулях, складе
нйх під стіною навпроти, невдовзі запищали голодні 
миші, заворушилися спросоння горобці в стрісі, проте 
Славко вже цього не чув. 

Чи довго ним володів сон, чи недовго, він не знає, 
але прокинувся одразу, раптом немов його штовхнули 
під бік. Прокинувся від неголосної, але виразної роз
мови. Говорили зовсім близько, поруч. 

Що це, вчулося? Чи насправді? Де се він? 
Занімів, завмер, не дихаючи. Так і є. Хтось говорив 

тихо, приглушено. 

Славко злякався. Шалено, аж боляче, застукало в 
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грудях серце, по rілу nоnовзли мурашки. Сотні, тося
чі мурашок. 

Але страх цей тривав недовго. Лише одну мить, бо 
по одному з голосів, тихому, обережному, Славко впі
знав материн голос. На зміJІу стра.Jrові прийшло здиву
вання. Чого це мати тут? Прийшли його шукати? Але з 
ким? І чому вона не обізветься, не покличе голосно, а 
шепочеться? 

Мабуть, не хоче вночі здіймати галасу! Незручно 
перед сусідами! Ну-ну, цікаво, що вона буде говорити 
до того невідомого, з котрим прийшла, про нього, Слав
ка. Бо досі спросоння, та й зі страху, він жодного сло
ва не розібрав. 

Надворі вже було місячно (місяць сходив пізно), бо 
крізь дірки в драному солом'яному даху на голий тік 
падало світло, і Славко, придивившись, побачив матір, 
що стояла спиною до копиці, а коло неі дві чоловічі по
статі. , 

Хто були ті двоє, Славко не міг розпізнати і лише 
дивувався: що їм тут опівночі потрібно? 

І, немов у відповідь на це запитання, мати пошеп
ки заговорила до невідомих: 

- Ходіть сюди, ось тут під стіною влазити, а звідти 
кулями затулите~ь. і не видко буде. Кубло невелике, 
але затишно. ТаЙ'.і ряднина, й подушки. І ліжник ста-
ренький - вкриєтесь. · 

- Як не буде, але ж ліпше, ніж у погребі, най йо
му чорт. Думав, задубію там за добу, та ще рана му
чить,- одказали їй простудженим басом. 

. І чути стало, як прогупали по току кроки, як заше
лестіли кулики в кутку, і той, що тільки-но говорив, ма
буть, поліз у кубло. 

Мати ж залишилася стояти за білими променями 
місячного світла з другим, нижчим, бо той, що поліз 
до схову, був високий, грубий. 

- А може, зголосилися б ви? - обізвалась вона до 
того, з котрим стояла. - Кажуть, хто сам здається, вла
сті тому прощають. Розкажи, що не по своїй волі потра
пив до них, що вони примусили тебе з ними бути. Мо
же, простять? 

Чоловік мовчав. 
- Подумай, бо несила мені далі терпіти. Відколи 

дізналась, де ти, відтоді й мучусь. І хлопець звівся 
1·сть, тобою марить, і я несправедлива до нього через 
тебе. От і сьогодні скривдила нізащо, а він з дому пі-
шов, хтозна-де ночує... \ 
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у· роті Славкові пересохло так, що stзиком не пово
рухне. Кров шугонула в лице, немов обдало його полу
м'ям, а серце ... Серце не знати, чи билося воно в грудях, 
а чи завмерло, зупинилось від тоі несподіванки ... 

Ні, ні, ні! Цього не може бути! Це сон! його бать
ко - бандит! йому вдалося втекти з отим другим, і те
пер вони переховуються. Як він потрапив у банду? Ко
ли? Адже він пропав безвісти під Карпатами! .. 

- Ти не пащекуй там, припини свою агітацію! Ні
куди ми не підемо! - озвався з кутка охриплий бас. -
Переждемо трохи, поки втихне, поки рана моя трохи 
затягнеться, і знову в ліс. Ще не все втрачено. Ми їм 
ще покажемо! Ми не одні! А тепер іди й пильнуй там, 
щоб ніяка собака не пронюхала! Чуєш? 

У тоні його було не просто звертання, а наказ. 
- Справді, йди, Дарко, - обізвався нарешті й бать

ко тихим голосом, таким рідним, давно не чутим і ра
зом з тим таким чужим і далеким.- йди. Не турбуйся. 
Все буде гаразд. 

Мати зітхнула важко, на повні груди, й покірно піш
ла з клуні. 

Скрипнули широкі й важкі двері і зачинилися, зно
ву скрипнувши жалібно й сумно в нічній тиші. Клацнув 
замок. І чути було на подвір'ї материні кроки. Далі й 
далі, аж поки затихли зовсім. 

А в клуні запанувала зловісна тиша. Довга й гні
тюча. Славко злякався її. А що як не витримає він, во
рухнеться або зітхне й вони почують, батько з отим 
другим? Що тоді? Що вони зроблять з ним? 

А тmпа стояла натягнута, мов струна. 
І саме тоді, коли струна ось-ось мала перерватися, 

коли Славковому нервовому напруженню прийшов 
кінець і він або поворухнувся б, або крикнув що є сили, 
звідти, де кубло, до батька обізвався простуджений го
лос: 

- Ходи вже спати будемо. Чого мнешся? 
Батько відповів не одразу. 
- Не хочеться щось ... Потупаю ... 
- Ти що, може, справді клюнув на жінчину агіта-

цію? То не раджу, бо хоч і підстрелений я, проте шию то
бі скрутити вистачить сили, - знову таким же погрозли-
вим тоном порадив батькові бандит. . 

- Годі-бо тобі, спи, - заспокоїв його батько. 
Той заворушився там, у кублі, пробурмотів щось і 

замовк. 

Голос батькового напарника видався Славкові зна-
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йомим. Він був певний, що вже десь чув його. Але де? 
Напружив пам'ять і одразу ж пригадав: в Дудчаковому 
млині, коли приходили бандити. І потім, як возив ім у 
ліс мішки. Так говорив дебелий. Ну, звісно ж, це він! 
Це його голос! Простуджений, хрипкий. 

Тим часом батько став ходити rto клуні. Від сіна, де 
лежав Славко, до дверей і назад. Туди й сюди. Ступав 
обережно, майже нечутно. 

«У лісі вивчився так скрадливо ходити, - подумав 
Славко.- Про що він зараз думає? Чи згадує мене? 
Адже мати казала, що я пішов із дому. Чи хочеться йо
му зі мною побачитись? Скоро два роки, як провели 
його на війну». 

І в Славковій пам'яті сплив той далекий дощовий 
день, коли вони прощались за селом, коли батько обняв 
його востаннє, поцілував у щоку мокрими від дощу і 
сліз губами, наказуючи бути дома господарем, поки він 
повернеться, в усьому слухатись матері. 

Він, Славко, слухався й ждав. Вірив і сподівався 
на його повернення. Виглядав з усіх доріг героєм ... 

Та не тією дорогою, бач, повернувся батько. Не вдень, 
не з фронту, з гордо піднятою головою, не на очах у 
всіх односельців, а з лісу, потай уночі, ховаючись від 
людей і від нього, Славка, свого сина. Вернувся чужий. 

Тату, та'І\9'1 Як же ви сміли? Як мені тепер дивити
ся у вічі то~ришам, учительці, всім людям у селі? Що 
казати? 

Серце стислось від болю, а біль видушив сльози з 
очей. І покотились вони по щоках, мов по шибках до
щові краплини. 

Не витирав, боячись поворухнутись. А щоб не схлип
нути - міцно, до болю, закусив нижню губу. 

Образливо було Славкові й на матір. Чом не ска
зала йому раніше про батька? Адже напевне знала, де 
nін. У погребі. переховувала. Навіщо приховувала? 

Сльози котились і котились у хлопця, потроху зми
nаючи біль серця, освіжаючи думки. 

Батько ж нарешті перестав ходити, зупинився по
серед току на місячній доріжці і завмер. Не чути було 
навіть, як він дихає. Мабуть, прислухається, чи нікого 
немає поза клунею. 

Славкові добре було видно батькову постать, і він 
лежав затамувавши подих, боячись видати себе най
меншим порухом, хоч уже давно йому затерпли руки й 
ноги і сіно кололо, аж пекло, за коміром сорочки. 

Постоявщи кілька :квилю! мовчки, батько голосно 
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зітхнув, пішов до схову, зашелестів кулями, обізвався 
тихо до напарника. Той щось буркнув спросоння у від
повідь, і за хвилину у клуні знову стояла гнітюча, на
сторожена тиша. 

«Вибирайся швидше звідси, вибирайся!» - наказав 
собі Славко. 

Він уже знав, серцем відчув, що втратив батька на
завжди, що прийшов кінець його вистражданому чекан
ню. А ось куди йому йти, куди _податись - придумати 
не міг. 

Та це потім, тоді, як опиниться поза клунею, бо десь 
зовсім близько, певно, в їхній повітці закукурікав пі
вень. Голосно так: ку-ку-рі-ку! У відповідь йому обізвав
ся сусідський, трохи глухіше. 

Далі прокукурікав третій, четвертий, вже на друго
му кутку. 

Півні віщували світанок. 

Розділ п'ятнадцятий 

ПРОЩАЙТЕ, ВЕРБИ! 

Аж як опинився за селом, під знайомими вербами, як 
дихнуло йому в розпашіле обличчя студеною вільготою 
поле - отямився, немов прокинувся від глибокого сну. 

Справді, все, що він пережив півгодини тому, було 
схоже на сон" Страшний сон, такі не снились йому ні
коли. 

Вибравшись тихцем із клуні, він кинувся бігти ло
зами за село. А потім його немов окликнув хтось: «Ку
ди ж tи?» І Славко повернув назад. Незчувся, як добіг 
до Тодоркового подвір'я, як постукав у вікно повітки, 
де жила сім'я голови, як видихнув дядькові Василеві, 
коли той вийшов за поріг: «У нас у клуні бандити, швид
ше йдіть туди!» - знову побіг назад. Біг, ~ поки не 
.став задихатися. Далі йшов поволі, відсапуючись. І ко
ли відійшла задуха, гіркота й образа з новою силою 
стиснули його серце. За віщо його так жорстоко обду
рено, обкрадено? І ким? Найріднішими людьми! Яким 
він вірив. Яких любив. Яких любить". · 

Ішов, а все тіло тремтіло, мовби він змерз. То трем
тів у ньому кожен нерв. 

Підсунув шапку на голові, витер зрошений лоб, хап
нув на повні груди нічного повітря і озирнувся. Село 
залишилось десь там, позаду, у вибалку; спить, при
нишкле в темно-сірій передсвітанковій імлі, а навколо 
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сонне nоле, під ногами вже затужавіла дорога, що веде 
в невідомість, і він посеред неі сам, один. 

Сам, але не самотній, ні! А верби! Старі, дуплисті, 
мовчазні. Давні його знайомі. Вже не плачуть, як уве
чері, важкими краплями-слізьми, либонь, виплакались 
за ніч, а стоять у зажурі, принишклі, опустивши майже 
додолу своє голе гілля. Немов зажурились над його 
долею, такі рідні й дорогі. Скільки разів виходив він 
до них виглядати батька, скільки сліз пролив під ними. 
Лиш вони одні знають його болі й печалі, таємницю 
його душі. Тож і зріднились. 

А тепер, либонь, востаннє стоїть він під ними, бо не 
відають, не здогадуються навіть верби, що не виходи
тиме більше Славко до них. Ні завтра, ні позавтра. 

Ніколи. 
Піде, щоб не знати ганьби людської, не бачити спів

чутливих поглядів друзів, не чути розрадливих слів. 
І вее ж, куди йому йти, куди податись? Порадьте, 

верби, струсніть свою зажуру-задуму. Ви ж бо не один 
десяток літ прожили, багато бачили, знаєте багато. 

Але верби мовчали. Зажурені, німі. Дрімали на сві
танку, ховаючи своє високе верхів'я в Чорному небі, не
мов запнувшись ним. 

Підійшов до крайньої, обійняв товстий стовбур, торк
нувся гарячою щокою до холодної шкарубкої кори. 

Не хотіf плакати, бо наплакався за ніч, але в горлі 
здушило рlаптом, зашкребло, і з очей викотилось по 
сльозині". 

Витер їх рукавом і пішов обіч дороги, бо ногами від
чув - там твердіше. Пішов поспіхом, розмашисто, щоб 
швидше відійти од села, з якого йому навздогін летіло 
приглушене кукурікання півнів. 

«Це, мабуть, другі вже, - подумав. - Тож скоро має 
розвиднітись, і треба квапитись, аби до ранку одійти 
далеченько, щоб часом ніхто не наздогнав». 

Дорога ця, знав Славко, вела до районного містеч
ка, а через нього пролягла залізниця, йшли поїзди. 
Туди й поспішав тепер він, дарма що не був там ніко
ли .. Вирішив: піде в місто, сяде в поїзд і поїде. Куди -
байдуже, але поїде. Якнайдалі від Липівців, якнайдалі! 

Ішов, не чуючи під собою ніг, а з села навздогін 
йому линуло кукурікання півнів і немов кликав хтось -
вернись, хлопче, куди ти? Дома тепла, затишна хата, а 
що тебе жде попереду? Невідомість, поневіряння, і, мо
же, голод. А друзі? <;тефанко, Мирось, ДокійкаІ Навіть 
не попрощався з ними! І з учителькою теж. 
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Проте він не зважав на те кликання. Ні, ні, не вер
неться назад! 

Попереду, там, куди він ішов, ледве-ледве починало 
світлішати, так, немов десь далеко-далеко, у глибокій 
ямі, горіло багаття й від нього підіймалося в небі бліде 
світло. Вогнище те не згасало, а розгорталося дужче, й 
світла потроху прибувало й прибувало. І від того 
світла краще ставало видно голі поля навколо, а між 
ними звивисту і ще місцями грязьку дорогу. 

Світанок і радував і засмучував хлопця. Радував, 
що кінчилася нарешті така нещасна для нього ніч і не 
так сумно буде йти йому самотньому в полі, а засмучу
вав тому, що вранці всі його товариші підуть до школи, 
сядуть за парти, лиш його, Славка, не буде серед них. 
Зайде в клас Ніна Андріївна, обведе поглядом кожну 
парту й запитає: 

- Чому немає Маковійчука? 
Всі здвигнуть плечима - хтозна, мовляв, може, за

хворів. 
А його не буде. Ні сьогодні, ні завтра. Ніколи. 
Лиш тоді, як упіймають батька в компанії з банди

том, вони зрозуміють його. 
Чи, може, осудять? 
Німували обабіч дороги поля, сивів у видолинках 

туман, виклубочуючись із них на стерні овечими отара
ми, а попереду, назустріч Славкові, скакав на стомле
ному коні сірий "ранок. 

ЕПІЛОГ 

На Н-ську прикордонну заставу я приїхав у друпи 
половині дня. День був морозний, але сонячний, тихий. 

Біля воріт мене зустрів середнього зросту, смагля
вий, з акуратно підстриженими чорними вусиками капі
тіш у валянках та білому, до колін, кожусі, ~ретягну-
тому новенькою портупеєю. \ 

- Начальник застави капітан Цінцадзе,- відреко
мендувався він. 

Ми привітались, і капітан запросив мене дq свого 
кабінету. 

- Погрієтесь, поговоримо, а потім уже й до діла. 
Я, звичайно, не заперечував, хоч мені кортіло одра

зу ж познайомитись з прикордонниками Семенцем і 
Маковійчуком, заради яких я прибув сюди, на далеку 
засніжену заставу. 
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Річ у ~ім, що я давно мріяв написати ooдafi невелиtt· 
ку книжечку з життя прикордонників, але все не було 
часу, перешкоджали справи. Зрештою таки зібрався, по
їхав на один з кордонів. У штабі прикордонного заго
ну мені порадили найперше побув;;~ти на заставі капі
тана Цінцадзе. Це одна з кращих ·застав, має неабиякі 
традиції, а найголовніше те, що три дні тому, під час 
шаленої хуртоmши, які в цьому краї розгулюють інколи 
по кілька діб підряд, два прикордонники - рядовий 
Семенець і старшина надстрокової служби Маковій
чук - знешкодили групу порушників: двох убито, а од
ного взяли живим. 

І ось я на цій заставі, в кабінеті її привітного, говір
кого начальника. 

Розпитавши в мене все, що його цікавило, капітан 
нарешті скупо, стримано розповів про нелегку і таку 
важливу службу на кордоні, про своїх прикордонників 
і зокрема про Семенця та Маковійчука, які в сутичці з 
порушниками кордону проявили мужність і героїзм, з 
честю виконали свій священний обов'язок. 

- Подробиць, як саме це було, розповідати не бу
ду,- сказав капітан,- дізнаєтесь від старшини Мако
війчука, бо Семенець лежить у госпіталі - поранений 
у ногу. Але мушу вас попередити: Маковійчук хлопець 
неговіркий, не любить про себе розповідати. У нього 
було нелегке дитинство, складна історія з батьком, яка 
закінчилас' трагічно. Аби він відкрив вам душу, за
певняю - Йийшла б непогана книжка. 

Мене це зацікавило ще дужче, і я попросив капіта
на познайомити із старшиною Маковійчуком. 

- Гаразд, ходімо,- встав із-за столу капітан.- Він 
зараз відпочиває, я звільнив його на три дні від служби. 

У невеличкій кімнаті, де жив Маковійчук, було, як 
в кабінеті начальника застави, тепло, затишно, чисто. 
Маковійчук сидів за столом і читав книгу. 
Побачивши начальника застави, виструнчився, бадьо

ро привітався. Був він невисокий, кремезний, круглови
дий, з лагідними синіми очима. На широкий лоб спадало 
коротко підстрижене русяве волосся. 

- Вільно,- махнув йому рукою капітан і відреко-
мендував мене, пояснивши мету мого приїзду. 

Маковійчук зам'явся, переступив з ноги на ногу. 
- А може, не треба, товаришу капітан? 
Але капітан Цінцадзе наказав старшині: 
- Розкажіть товаришеві все, як було. Після розмо

ои проведете його до мене на квартиру. 
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Проте до капітана Цінцадзе я прийшов не скоро . 
.Ярослав спершу мовчав, наче аж спохмурнів, а по

тім розповів ось те, про що ти дізнався з повісті, читачу. 
- Ну, а далі,- не витримав я.- Що було з тобою 

далі, як ти пішов із села? Що сталося з батьком? 
- Далі,- глухо сказав .Ярослав,- я прийшов у 

містечко, сів у поїзд і заїхав у наше обласне місто. Там 
потрапив у дитбудинок, сказав, що відбився у війну од 
рідних. Але через два місяці мене знайшла в ньому ма
ти і плачучи розповіла, що батька вже немає. Тоді, як 
я виліз із клуні, він, пересвідчившись, що бандит міцно 
спить, заходився його в'язати, щоб віддати властям і 
здатися самому. Проте бандит прокинувся і в боротьбі 
зумів ударити батька ножем у спину. Стікаючи кров'ю, 
батько все ж переміг його й привів до сільради. 

По дорозі в лікарню він розповів матері й голові 
сільради Тодорку, як потрапив у банду. 

У бою під Карпатами невелика група червоноармій
ців опинилась одрізаною від своєї частини. В ній був і 
батько. Ховаючись у лісі від гітлерівців, вони натра
пили на озброєних до зубів людей у військовій без по
гонів одежі. «А, дезертири!» - накинулись вони на них, 
роззброїли, а кількох чоловік, тих, що заперечували 
своє дезертирство, розстріляли. Решту повели з собою в 
глиб лісу й замкнули в землянку. Кілька днів допиту
вали кожного, хто звідки, залишили самих українців 
західних обла·стей і оголосили, що віднині вони будуть 
боротись в українській повстанській армії проти біль
шовиків. Хто не хоче, того чекає розстріл. 

Ба'l;ько весь час мріяв утекти з банди, шукав нагоди, 

і коли її розгромили в наших лісах, підмовив поранено
го керівника проводу переховатись у нас дома, щоб при 
нагоді віддати його до рук влади. І таки зробив своє 
діло, поплатившись за це життям. У нього сталося за
раження крові, й через два дні він помер у лікарні . 

.Ярослав зітхнув, помовчав . 

.Я теж мовчав, чекаючи кінця його р~зповіді. 
І він докінчив. 
- У село я з мамою не вернувся. Закінчив школу, 

училище на механічному заводі. Працював електриком, 
тепер ось служу. Служба мені подобається. Оберігати 
кордон рідної Вітчизни - висока честь. 

К.оли ми прощалися з .Ярославом біля квартири на
чальника застави, була вже пізня ніч. 





КЛОД ХОЧЕ МИРУ 

Того дня, як завжди, Клод прокинувся рано, за вік
нам.и ледь-ледь починав сіріти світанок. Швидко схо
пився з ліжка, став одягатися. 

- Куди ти, Клод? - обізвалася з протилежного кут
ка їхньої маленької кімнатки хвора мати. 

Хлопець відповів не одразу, не хотів тривожити не
приємністю. Все ж - довелось, відказав по паузі: 

- Сьогодні у нас нічого істи, ма. Я хочу продати 
своїх голубів і на ці гроші дещо куплю. 

- Але ж ти іх так любиш, Клод ... Та й пам'ять про 
батька ... - з жалем зітхнула мати. 

Клодові й самому було жаль продавати білих кра
сенів голубів, як"их купив йому пqкійний батько, та да
лі тримати іх неможливо, треба годувати, а тут і са
мим істи нічого. Мама давно хворіє, перебиваються йо
го випад}\овими заробітками. 

Став заспокоювати матір: 
- Нічого, виросту, зароблю грошей, купимо ін-

ших. А батька я й так не забуду ніколи ... 
Не стала заперечувати. Відтоді, як її чоловік, шофер 

таксі, загинув під час автомобільної катас;;:юфи, два
надцятилітній Клод став главою сім'ї. Boiya у всьому 
слухала сина, немов дорослого. Клод справді був ро
зумним, кмітливим хлопцем. Тепер йому доводилось 
дбати про їжу, паливо на зиму, самому прати, самому 
заробляти гроші. 

Хутенько вмився, пригладив рукою кучерявого чуба, 
став біля материного ліжка. 

- Я скоро повернусь, не сумуй тут без мене, ма,
поцілував її в запалу щоку.- Піду ловити голубів. 

Та не довелося Клоду продати своіх улюбленців і 
купити їжі за них.. Не скоро повернувся еін і додому. 
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Події, що відбулися в той день у Парижі, надовго за
тримали його ... 

... Клод поспішав на вулицю Алей. Там, у будинку 
№ 78, жив багатий комерсант. його синок і пообіцяв 
купити у Клода голубів. Звелів принести одразу вранці. 

Переходив з вулиці на вулицю д2орами, в обхід, щоб 
скоротити дорогу. Клод добре знав Париж. Шукаючи 
роботи, він поб~вав на сотнях вулиць і завулків, в без
лічі магазинів, установ. Особливо ж багато виходив він 
по Парижу, коли з друзями-однолітками не раз прода
вав газету французьких комуністів «Юманіте», розпо
всюджував листівки про заборону атомної зброї. Бать
ків кращий друг, дядь1<0 Перро, який давав хлопцеві 
,ці газети й листівки, дуже хвалив його за оперативне 
розповсюдження. 

Дядько Перро добрий чоловік. Часто допомагає 
Клоду порадою, а іноді грошей на хліб дасть, хоч і в 
самого велика сім'я. , 

Зустрівши Клода кілька днів тому в центрі міста, 
Перро СІ{азав: 

- Цікаві події наближаються, приготуйся, хлопчику! 
«Що за події? - подумав тоді Клод.- Завжди він 

отак, той велетень Перро! Нагадає про щось і не скаже 
до останнього дня». 

Сьогодні .Клод теж мав переходити через центр і 
незабаром ~пинився на одній з його вулиць. Вийшов і 
здивувався: незважаючи на ранній ранок вулиця була 
запруджена людьми. Через них не могли рухатись ма~ 
шини. Між машинами й людьми снували поліцейські, 
намагалися навести якийсь лад . 

. Раптом десь неподалік від Клода почулися вигуки: 
- Хай живе мир! Французи не будуть воювати проти 

Радянського Союзу! Геть атомну зброю з території 
Франції! Ні - атомній війні! 

«Так ось вони, мабуть, ці події, про які говорив дядь-
1<0 Перро,- догадався Клод.- Демонстрація парижан 
на захист миру». 

його штовхали з усіх боків, і він захищав клітку з 
1·олубами як міг, щоб не роздушили. 

- Алло, Клод! - раптом гукнув його хтось збоку й 
шарпнув за плече.- Ти куди зібрався? 

Хлопець оглянувся. Поруч стояв, посміхаючись, Анрі 
Jlьєн, давній товариш. 

- А ти?- запитав його. 
- На Єлісейtькі ПоJІЯ, до готелю «Асторія»І - по-

чув у відповідь. 
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- А що там буде? 
- Дивіться на нього, люди! - вигукнув Анрі.- Він 

нічого не знає! 
- То розкажи'!- звелів йому Клод. І Анрі розповів 

другові, що американський уряд хоче вивести в космос 
атомну зброю, мало йому, бач, атомних баз на землі, 
про зоряні війни уже мріють. 

- А трудящі Франції проти цього,- гаряче гово
рив Анрі.- Ми за мир і ні з ким воювати не хочемо! За
раз біля готелю «Асторія» буде мітинг протесту! 

- Ходімо туди швидше!- сказав Клод. 
- А це що в тебе за голуби? - кивнув Анрі на кліт-

ку з голубами в Клодовій руці . 
. - Мої, хотів продати на харчі,- пояснив товарише

ві Клод.~ Але нехай, потім. 
Єлісейські Поля гули, немов бджолиний вулик. Нав

коло готелю «Асторія» - хмара· поліцейських мундирів. 
Вони стримували розбурхане людське море, розмахува
ли дубинками, лаялися. А люди все прибували і прибу
бали. Над головами - плакати, заклики: «Хай живе 
мир в усьому світі!», «Ні - атомній війні!», «Геть раке
ти з французької землі І», «Ні - зоряним війнам!» 

Влившись у багатотисячний людський натовп, Анрі 
і Клод, спритно орудуючи ліктями, протиснулись напе
ред. Вони вже були зовсім близько від трибуни, коли на 
ній виросла кремезна постать робітника. «дядько Пер
ро»,- впізнав ·клод. А дядько Перро заговорив: 

- Наш уряд на догоду американським імперіалістам 
збудував на території Франції військові бази і майдан
чики д.QЯ запуску атомної зброї! Тепер ці бази поповню
ються новими видами зброї, розширюються! Ми ж, по
томки славних комунарів, кажемо: геть а;омну зброю 
з нашої землі! Французький народ не воЩ'ватиме проти 
Радянського Союзу та інших народів свІту! 

- Світові - мир! Геть війну!- на різні голоси за
tув натовп, і покотилося з краю в край Єлісейських По
лів: 

- Геть війну! Геть атомну зброю! Хай живе мир в 
усьому світі! Дружба і мир між народами! 

Разом з усіма вигукували ці заклики й Анрі з Кло
дом, розмахували руками. А потім ... Потім Клод згадав 
про своїх голубів, повагався якусь мить і ... простStrнув
ши руку до клітки, відщепнув її маленькі дверцята. 

- Ану, ходіть-но сюди,- сказав до свої~1 улюбленців 
дістав по черзі одного за одним п'ять білих птахів і під
кинув у чисте ранкове небо. 
146 



Бурхливі оплески і дружні вигуки схвалення були 
відповіддю на цей вчинок Клода. Затим його підхопили 
дужі руки й підкинули в~ору. Раз, в,ц,руJ:е, втретє. Клод 
підлітав у повітрі, мов пір'їнка. . 

Так тривало кілька хвилин. ·нарешті Клод відчув 
під ногами бруківку. Серце калатало в грудях дзвінко 
і радісно. 

Розштовхуючи натовп, до нього підійшов дядько 
Перро. його широка мозоляста долоня лягла на куче
ряву голову Кл ода: 

- Спасибі, Клод! Ти справжній борець за мир! 
А голуби, злетівши високо в небо, довго кружляли 

над Єлісейськими Полями, над готелем «Асторія» -
живі, непереможні вісники миру. 

( 
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МІРОДЖАН - ДРУГ МИКОЛИ 

Лист із Кабула 

Здрастуй, друже Миколо! 
Шлю тобі мій гарячий піонерський привіт із столиці 

нашої республіки Кабул, де я тепер живу. 
Як я тут опинився? 
У Кабулі. збудовано для афганських дітей-сиріт ди

тячий будинок-інтернат, який назвали Батан, тобто 
Батьківщина. 

Сюди, в цей будинок, і направив мене наш Канда
гарський комітет. МО:71Оді, адже я, як ти знаєш, круглий 
сирота. 

Якби ти бачив, Миколо, який це чудовий будинок! 
Сnравжнн казка! Світлі, просторі будівлі. Скрізь за• 
тишно, чисто, красиво. На підлогах доріжки, на вікнах 
фіранки, квіти. На стінах пор'fрети видатних людей, 
картини. У будинку, де ми жив~мо, є радіо, телевізор. 

А яка у нас школа! Усе в ній є. Книги, наочне при
ладдя. Великий актовий зал, спортзал, спортивний май
данчик. 

'Ми, діти бідних селян, які росли в злиднях, й мріяти 
про таке не могли. Як старший піонер через день ходжу 
на вечірнє чергування біля міського комітету молоді, 
стою на варті з автоматом у руках. 

Просив не раз секретаря комітету брати мене на 
операції по боротьбі з бандами душманів - і слухати 
не хоче. Малий ще, каже, твоє діло вчитись. А який же 
я малий, коли мені вже чотирнадцять! · 

Несправедливо! А вчитись я вчусь. Стараюсь з усіх 
сил. І всі у нас в інтернаті добре вчаться. Ми беремо 
приклад з вас, радянських піонерів. 
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Тількп б закляті вороги, підлі банди душманів, не 
заважали нам учитися. Вони нищать у нас школи, вби
вають учителів і учнів. Ім, бач, н~ подобається, що ми, 
діти бідняків, хочемо жити по-новому. 

Я часто згадую тебе, Миколо, цбір Артек, де ми 
познайомились і подружили. То були для мене щасли
ві дні, я їх ніколи не забуду. Як прикортить побачитись 
із тобою, дістаю' свій артеківський фотоальбом, шукаю 
фото, на якому ми вдвох, і кажу тобі: «Ну, здрастуй, 
Миколо! Як тм: там живеш, на своїй Україні?» А тепер 
мушу казати: «Ну, будь здоров, Миколо!» 

Пиши, з нетерпінням чекаю листа від тебе. 
Міцно тисну руку, твій друг Міроджан. 

Спогад 

Вони сиділи на березі моря. Міроджан і Микола. 
Поглянуть один на одного, усміхнуться білозубо, і все 
зрозум~ло: ти мені друг, я .тобі друг, дружба навіки! 
й на підтвердження цього - тиснули один одному руки. 

Мовчали. А над узбережжям Чорного моря, над 
піо~ер~ьJЩм та?о~о~ «Артек», звідки линули з~уки музи
ки 1 р1з6іомовю шсю, над самим морем, повол1 опускав
ся на невидимих парашутах теплий літній вечір. 

Він часто пригадується і уявляється Миколі, бо та
кого вечора не можна забути. Ліниво, ледь-ледь, за 
крок чи два від них, зітхало втомлене за день море, 
щедро віддавав своє тепло нагрітий палючим денним 
сонцем пісок, на якому вони сиділи з Міроджаном. 

·Хлопці прийшли туди одразу після табірного збору 
піонерських загонів, присвяченого зустрічі з афганськи
ми піонерами. 

Микола сидів на цьому зборі в першому ряду від сце
ни літньої естради, з якої виступали афганці. Іх було 
на сцені кі.11ька, з різних провінцій Афганістану. Кожен 
1 1ерез перекладача розказував про себе, про свою участь 
у житті республіки. Кожному діти гаряче аплодували, 
дарували квіти і сувеніри. 

Міроджан виступав останнім. Високий, худорлявий, 
1юрночубий, він був не по-дитячому серйозний і сором
JІИвий. Говорив коротко, стисло, ніби відрубував слова. 

Коли ж перекладач переповів його розповідь, усі 
у 11асники збору дружно, мов по команді, встали й на-
1·ородили Міроджана такими оплесками, які в Артеку, 
мабуть, лунають не часто. 
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Миколі ж здавалось, що він аплодує найдужче від 
усіх . 

. "Банда до зубів озброєних душманів напала на 
кишлак Міроджана на світанку. Душмани сподівались 
захопити його зненацька, пограбувати і розправитися з 
жителями. 

Але прорахувалися. Дружним, прицільним вогнем 
зустрів їх загін самооборони, який охороняв кишлак 
уночі. Невдовзі зі зброєю в руках йому на допомогу 
прийшли всі дорослі чоловіки. Афганські власті дозво
лили жителям в кишлаках тримати зброю для самообо
рони, для захисту завоювань своєї революції від ворогів . 

. Зав'язався жорстокий бій. 
Щоб зберегти життя жінок і дітей, було вирішено 

евакуювати їх в Кандагар, провінційне містечко, за 
кілька кілометрів від кишлака. Туди ж попереду ева
куйованих послали й гінця за допомогою до частини 
афганської регулярної армії. 

Самі ж оборонці кишлака вирішили битися з бан
дою до останнього патрона. 

Міроджан відмовився евакуюватись, відправив у Кан
дагар лише матір, а сам подався туди, де точився бій. 
Адже там билися його старий батько й два старші брати. 
Хлопець вважав, що його місце теж серед них, недарма 
ж він піонер, а піонери - перші помічники дорослих. 
Так говорив секретар повітового комітету молоді, коли 
Міроджан вступав у піонерську організацію. 

Спершу Міроджан підносив оборонцям кишлака пат
рони, воду, перев'язував і відводив у безпечне місце по
ранени~ А коли від бандитської кулі впаВ-.,0'Дин із бра
тів, узяв автомат і став сам бійцем, щоб захищати свою 
землю, свою школу, свій кишлак. 

Бій тривав уже більше години. Душмани звіріли від 
злоби, бо несли великі втрати. 

Але ріділи й ряди оборонців кишлака. Уже заги
нув другий брат Міроджана, а невдовзі ворожа ку.Ля 
обірвала життя і старого Амінулли Мохаммада, його 
батька. Помираючи, він лише встиг сказати: 

- Тримайся, Мі-і". 
Душмани лютували, мов голодні вовки, і в люті 

своїй перед горсткою патріотів палили будівлі, заки
дали гранатами колодязі. 

Опівдні патріоти забарикадувалися в школі. Вони 
вірили, знали, що з Кандагара прийдуть, повинні при
йти їм на допомогу воїни. 

У школі лежали всі поранені захисники кишлака, t 
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ті, хто хоч як-небудь міг тримати зброю в руках, взяли 
її, залягли попід вікнами. 

Міроджан і наймолодші хлопці зайняли зручні для 
прицільної стрільби місця на даху, розібравши для цьо-
го на ньому покрівлю. . 

То був страшний бій, він мало не закінчився для 
Міроджана трагічно. 

Після невеличкої перерви душмани вирішили взяти 
школу щтурмом, обстрілявши її спершу з міномета. І 
аж тоді, коли школа стала горіти, мов свічка, пішли в 
атаку. 

Вони сподівалися на перемогу. Та знову помилились. 
Бандитів зустріли шквальним вогнем автоматів. Стріля
ли ті, хто вцілів, і серед них Міроджан. 

І другий штурм не приніс душманам успіху. Оборон
ці кишлака стояли на смерть. 

Проте і їхні ряди ріділи. Падали вбиті, вмирали 
поранені від повторних ран. І що найстрашніше - у них 
кінчалися патрони і ніде було їх узяти. 

Міроджан теж вистріляв усі свої запаси. Лише в 
одному ;нrrоматі у нього залишилось сім патронів. 

Він перевів автомат на одиночні постріли й, приту
лившись за високою стіною, став чекати ворогів, щоб 
бити по них без промаху. 

Останній патрон вирішив залишити для себе, бо 
знав, як знущаються душмани з полонених. 

Так вирішили всі, хто залишився живий. А залиши
лось їх дев'ятеро. 

Uього разу душманів підпустили дуже близько, і 
кілька з них знайшли свою смерть від влучних пострі
лів дев'ятьох. 

Проте трьом душманам пощастило прорватись упе
ред і кинути через огорожу по дві гранати. 

Але... За одну мить дві гранати, немов по велінню 
аллаха, полетіли через огорожу на душманів і розірва
лися серед них. 

То їх повернув бандитам Міроджан. Він чув колись 
nід бувалих солдат, що коли не розгубитись, то можна 
гранатами ворога знищити його самого. 

І він не розгубився . .Як тільки гранати впали непо
/~алік від нього, блискавично схопив іх в обидві руки й 
rrожбурив назад, на душманів. Іншого виходу в нього 
не було. 

Озвірілі бандити стали підковою огинати школу, за
метушилися, мов розтривожені мурахи. 

У вузеньку щілину розколотої стіни Міроджан ба-
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чив, як серед душманів появився високий молодик з 
автоматом на шиї. Притримуючи автомат однією рукою, 
другою він показував душманам, куди треба бігти, і, 
мабуть, кричав на них. Було схоже, що він іноземець, 
я1шй командує душманами. 

Міроджан прицілився в нього, але не встиг натисну
ти на спусковий гачок, як поруч пролунав постріл, і мо
лодик, немов підкошений, упав. його вбив сусід Міро
джана зліва, трохи старший від нього, член комітету 
молоді кишлака Аджіб. 

Душмани на мить розгубилися, кинулись до вбитого, 
а дев'ятеро за огорожею школи знову дружно вистріли
ли. й знову кілька бандитів залишилось лежати на 
землі. 

Тоді душмани кинулись на оборонців школи вчет
вrрте. 

І, мабуть, це була б їхня остання атака, коли б з-по
за палаючої школи, із-за сусідніх біля неї будинків за
хисникам рідного кишлака не прибула допомога, не 
з'явились воїни афганської армії. Вони зайшли душ
манам із тилу, і ті покидали зброю і здалися в полон. 

Солдати знайшли Міроджана і його побратимів по 
зброї знесилених, змучених, закривавлених. 

Міроджан стояв, обіпершись спиною об стіну, з опу
щеним автоматом у правій руці і плакав. Плакав від 
того, що сталося, що загинуло стільки людей, його бать
ко й брати, що ледь-ледь не загинув і він сам. Адже в 
стволі автомата залишився лише один патрон". 

А через годину хлопець знову заплакав, крли довідав
ся, що душмани, дізнавшись про евакуЮ'І.ію жінок і 
дітей :! кишлака, виділили невелику групу головорізів, 
яка наздогнала евакуйованих і розстріляла. Серед 
убитих була й мати Міроджана. 

Так Міроджан Мохаммад, з кишлака Панджван, за
лишився в той найстрашніший у його житті день круг-
11им сиротою. 

Того ж дня солдати забрали Міроджана з собою в 
Кандагар, підлікували, а потім передали молодіжному 
комітетові. Комітет взяв над ним шефство, послав учи
тись до школи, а по закінченні навчання дав йому пу
тівку в радянсь1шй піонерський табір. 

Ось там вони і познайомились, Микола Лілик з при
дніпровського села і Міроджан з Афганістану. Позна
йомились несподівано й трохи незвичайно. 

Після свого виступу Міроджан скочив зі сцени й опи
нився біля Миколи, який не переставав йому аплодувати. 
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Він простягнув l\1.иколі руку й сказав російське слово, 
вивчене вже тут, у таборі: 

- l\1.іроджан! Дружба! 
l\1.икола простягнув l\1.іроджану свою й теж вимовив: 
- l\1.икола! Дружба! 
Потім був концерт. Вони сиділ~ поруч і гаряче апло

дували юним артистам. 
1А піс.Ля кqнцерту l\1.іроджан узяв l\1.иколу за руку 

й вони пішли до моря. Довго сиділи там на теплому 
піску, милувалися теплим морським надвечір'ям. 

Відтоді були разом щодня. Разом ходили в кіно, ра
зом їздили на екскурсії, разом грали у волейбол, разом 
купалися і фотографувалися. 

А коли прощалися, від'їжджаючи, обмінялись адре
сами, пообіцяли писати один одному. 

l\1.іроджан пообіцяв написати l\1.иколі першим. 

Лист у Кабул 

Здрастуй, l\1.іроджан, мій дорогий друже! 
К:оли б ти тільки знав, як я зрадів, отримавши від 

тебе листа! Спершу прочитав його сам. Потім татові й 
мамі. Потім товаришам у школі. 

К:оли повернувся із Артека, одразу ж розповів своїм 
однокласникам про тебе, і всі вони в один голос сказали, 
що ти герой. Це справді так, ти проявив справжній 
героїзм у боротьбі з ворогами своєї батьківщини -
Афганістану. І я пишаюся тобою, l\1.іроджане, пишаюся 
нашою дружбою. 

З великою приємністю повідомляю, що на піонерсь
кому зборі дружини нашої школи тебе прийняли почес
ним піонером, а мені доручили вислати тобі червоний 
галстук. 

Отож, вітаю тебе, друже! Тепер ти і афганський, і 
радянський піонер! Від імені шкільної піонерської ор
ганізації я запрошую тебе на наступне літо до нас, у 
нашу К:овалівку, в гості. l\1.и будемо дуже раді тобі! 

У нас велике, гарне село, все в садах. Асфальтовані 
вулиці, тротуари. У центрі - площа, парк, Будинок 
культури. А яка красива наша школа! Двоповерхова, з 
білої цегли, немов розкішний білий корабель у зелено
му морі дерев. Тобі неодмінно сподобається наша К:ова
лівка ! Про Дніпро, над яким вона стоїть, я вже не кажу! 
Це річка, кращої від якої, мабуть, немає в цілім світі! 

Отож, домовились! Приїзди! Обов'язково! 
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Тепер дещо про себе та про наші шкільні, піонерські 
діла. 

Ні, чекай. Ще про тебе . 
.Я, коли приїхав з Артека й розповів про наше з то

бою знайомство друзям, всі вони в один голос сказали: 
«Миколо, ти повинен написати про Міроджана в нашу 
піонерську газету, нехай знають про цього юного героя 
з Афганістану всі піонери республіки». • 

.Я ніколи не писав у газету і спершу трохи завагав
ся, чи зумію? 

Але сів і написав. Про те, як ми познайомились з 
тобою, про твій подвиг у бою з душманами, про те, як 
ми сиділи на березі моря і мовчали. 

Прочитав хлопцям. Хлопці дещо зауважили, підказа
ли. Власне, гуртом відредагували. Вийшло ніби непо
гано . 

.Я послав цю розповідь у газету, і її невдовзі надру
кували. Вирізку з газети посилаю з цим листом. 

А тепер уже про себе. Учусь я теж непогано, без 
трійок. Нині ж буду старатись ще краще, щоб не під
вести тебе, нам з тобою негоже вчитися абияк. 

Ще я багато читаю. У нашій школі велика бібліоте
ка, і я в ній активний читач. 

Після того, як я написав про тебе в піонерську га
зету, мене обрали членом редколегії нашої класної стін
нівки, а зовсім недавно її редактором. 

Маю ще піонірські доручення: відповідаю в класі за 
збір макулатури, а також за санітарний стан класу. У 
школі ми самі слідкуємо за чистотою, самі в ній при-
бираємо. . 

У нас' багато в школі різних заходів: змdань, ек
скурсій, походів, вікторин. Ще я граю в нашій шкільній 
футбольній команді. 

Улітку наш клас працював у колгоспі і всі зароблені 
гроші перерахував у Фонд миру. Ми хочемо, щоб ніде 
в .світі не було війни, щоб ніде не вмирали від неї і 
голоду діти, щоб мир і спокій панували на всій нашій 
планеті. 

За це ми боремось і будемо боротись разом з вами, 
афганцями, разом з усіма чесними людьми світу. 

Міроджане! Вітай від мене і від усіх моїх одноклас
ників своїх друзів по школі. Ще раз гарних тобі успі
хів у навчанні! 

Твій друг, учень сьомого класу Ковалівської серед
ньої школи Микола Лілик. 
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ПОМИЛКА ОЛЕГА 

Вранці, тільки-но Олег зібрався до школи, як у ха
ту зайшов колгоспний листоноша Овсій Іванович, жва
вий, веселий д~ок з невеличкою каштановою борідкою 
і прокуреними рудуватими вусами, на кінчиках яких бі
ліла паморозь. 

- Хе, в школу зібрався? - звернувся до Олега, по
тираючи замерзлі руки.- Ану лишень танцюй, соколи
ку. Листа тобі приніс. 

Олег кинувся до Овсія Івановича. 
- Правда? З редакції? 
- Звідки мені знати, хто і звідки пише,- відповів 

Овсій Іванович, шукаючи лист у туго набитій газетами 
і листами сумці.- Моя справа вчасно і особисто в руки 
доставити листа адресатові. 

- Це з редакції, я знаю,- простягнув руку за ли
стом Олег. А на обличчі радість і тривога. 

- Е, так не буде,- заперечливо похитав головою 
Овсій Іванович.- Танцюй!- його маленькі, затягнуті 
зморшками сірі очі сміялися. 

Старий любив жартувати з дітлахами. 
- Овсію Івановичу!- благаюче знітився Олег. 
- А, просишся! Ну, на,- і листоноша подав хлоп-

цеві товстий проштампований конверт. 
Олег відгадав. Лист справді був з редакції піонер

ської газети, куди він надсилав свого вірша. Розірвавши 
конверт, він витяг з нього газету й лист. Швидко про
біг лист очима. 

- Мамо! Овсію Івановичу!- радісно вигукнув.- Мо
го вірша в газеті надрукували!- І миттю розгорнув 
згорнуту вчетверо газету. 
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На четвертш сторінці під шапкою «Творчість наших 
читачів» був надрукований вірш Олега «У колгоспі зи
мою». 

В степу вітри холодні зляться, 
Кружляє сніжна заметіль, 
А у селі гаряча праця, 
Немов весна прийшла в артіль,-

захоплено прочитав він початок вірша і аж сяяв від 
задоволення. 

- Вітаю тебе, Олег,- поздоровила його мати і по-
цілувала в щоку. ' 

. А Овсій Іванович жартома образився: 
- Бач, йому листа якого приніс, а він хоч би тобі 

ногою тупнув. 

- Нехай іншим разом, Овсію Івановичу,- пообіцяв 
Олег і радий вибіг з хати. 

Перший, з ким він поділився своєю радістю, був 
Толя К:озиц1;>кий, однокласник, сусіда по парті. 

- Вітаю,- сказав він Олегові й потис руку. 
Незабаром у клас зайшло ще кілька Олегових одно

класнш<іs, хлопчиків і дівчат. Всі вони, дізнавшись, що 
Олегів вірш надруковано в газеті, щиро вітали його. 
Газета переходила з рук у руки. 

Олег став героєм дня. 
З першого й до останнього уроку і на перервах він 

був у піднесеному настрої, почував себе, як іменинник. 
Охоче розповідав товаришам, як це складно писати вір
ші, що він просиджує над ними до півночі. ~а~опи9, 
сказав, що пише велику поему, хоч насправд1 ючого не 

писав. 'Просто якось само по собі вирвалось, під на
стрій. 

Час у школі для Олега промайнув непомітно. 
Повернувсь додому і розповів матері, як його вітали 

товариші, заздрили йому. . 
- Це добре, коли тебе хвалять,__._ мовила вона Оле

гові.- Шануйся серед товаришів, учись. Добре вчись. 
Вірші, кажуть, нелегка справа. 

Пообідавши, Олег швидко одягнувсь. 
- Ти далеко?- поцікавилась мати. 
- Трохи на лижах покатаюсь! 
Олег заїхав до Толі К:озицького, невдовзі зібралися 

інші хлопці, гуртом гайнули за село, організували зма
гання, яке затягнулося до пізнього вечора. 

Вже коли світилися в хатах і на вулицях вечірні вог
ні, Олег повернувся з прогулянки. Роздягнувшись він 
одразу взявся за домашні завдання, читати. AJre скоро 
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його знемогли втома й сон, і він вирішив усе доробити 
вранці. 

Вранці ж _Олег заспав, і довелося вправду з украін
ської мови нашвидку переписувати в школі. 

- Ти що, дома не виконав завдання?- запитала йо
го староста класу Софійка Бондар·.- Може, вірш новий 
писав? 

- А це в»<е не твоя справа,- розсердився Олег.
Може, й писав, а тобі що? Заздро? 

- Зовсім ні,- байдуже сказала Софійка.- Просто 
запитала, як друга. Але ти не зазнавайся,- і вийшла з 
класу. 

Олег не звернув на її слова уваги. 
Через кілька днів він написав ще один вірш «На ли

жах», якого помістили в шкільній стінгазеті «За знан
ня». Майже всі в ШІ}олі стали величати Олега поетом, а 
особливо одноклауt/ики. 

Олегові це подобалось. Він задоволено усміхався у 
відповідь товаришам, ходив між ними незалежно, з висо
ко піднятою головою. 

* * * 
".Того дня перший урок був алгебра. 
- Ти розв'язав задачу?- звернувся Олег до Толі 

Козицького, 1шли в клас зайшла вчителька, Ольга Ва
силівна. 

- Вирішив,- відповів Толя.- Зовсім легка. 
- Л я, розумієш, не встиг,- ніяково сказав Олег, 

винувато кліпаючи очима.- Поему писав. І нового вір
ша,- додав, щоб було переконливіше, щоб ТолИк пові
рив у його зайнятість. 

Він заглянув до товариша в зошит, але без пояснен
ня не міг нічого зрозуміти у безлічі цифр і знаків, а 
розпитувати - пізно. Умова задачі в нього була в зоши
ті, і Олег хотів нашвидку переписати рішення, проте 
стримався,· на мить стало соромно. Як же! Має такі 
здібності, пише вірші. Якось обійдеться. 

Зробивши відмітку в журналі про наявність учнів 
у ~<ласі, Ольга Василівна розпочала уро1<. 

- Перевіримо домашнє завдання,- сказала вона.-

Всі вшюнали? 
- Усі, усі,- відповіло кілька голосів. 
- А може, хто не розв'язав? 
Олег провів поглядом по класу. А ось у якомусь 

кінці підніметься рука, і тоді й він признається. 
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Але руки ніхто не піднімав, завдання виконали всі, і 
Олег теж мовчав. «Може, мене не спитає»,- подумав. 

- Отже, всі виконали? - задоволено сказала Ольга 
Василівна.- Гаразд. Тоді Олег Бутко. Іди до дошки і 
поясни, як ти розв'язав задачу. 

Олега кинуло в жар, лице спалахнуло рум'янцем. 
Він підвівся з-за парти, зам'явся. «Признатись чи ні?» -
запитував сам себе і не знаходив відповіді. Погляд йо
го зупинився на зошитах Толі і його, що лежали поруЧ. 

на парті. «А що як?» - блискавкою майнула думка. 
І він не роздумуючи, мимоволі, простягнув руку до То
линого зошита, взяв його і". пішов до дошки. 

Це сталося так несподівано, що Толя не встиг нічого 
сказати Олегові і здивовано провів його поглядом. 

Олег записав на дошці умову задачі і мовчки став 
переписувати її розв'язання. 

- В задачі запитується, чому".- став пояснювати й 
тут же замовк, немов йому забракло слів. 

У класі стояла насторожена тиша. 
- Ну, що ж запитується в задачі? - перепитала 

Ольга Василівна. 
Олег мовчав. Що йому було казати, коли він в ній 

нічого не розумів. 
- Та ти ж правильно почав розв'язувати, Бутко,

підбадьорила його вчителька.- Поясни, чому саме так 
ти розв'язуєш задачу. 

І тут сталося несподіване. 
- Ольго Василівно,- підвівся за партою Толя Ко- . 

зицький.- Бутко обманює вас. Він не виконав домаш::-7' 
нього зав,цання і, йдучи до дошки, взяв мій зошит, а 
його ось лежить на парті,- і показав розгорнутий зошит 
Олега всьому класові. 

Слова Толика впали Олегові як сніг на голову. Він 
спершу зблід, а потім почервонів і опустив очі вниз. 

І тут класну тишу розірвав шум, усі повернулися до 
КоЗицького, заговорили. 

- Прошу уваги,- підвелася з-за столу Ольга Васи
лівна, і гомін одразу стих.- Гаразд, Козицький, сідай,
звеліла Толі.- Дякую. А що нам скаже Бутко? Це прав
да, Олег? 

Олег мовчав, не сміючи глянути на вчительку, на 
клас. 

Бачачи, що він нічого не скаже, Ольга Василівна 
дозволила Олегові сісти на місце. 

- А за невиконання домашнього завдання і обман 
я тобі ставлю двійку,- сказала йому вслід. 
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- його вірш надрукований в піонерсьюи газеті.
щоб хоч трохи виправдати провину Олега, гукнув хтось 
із хлопців. 

- Я знаю, це добре,- похвалила вчителька,- але 
математику також треба вчити,--=-"звернулася до кла
су.- У наш час необхідно бути всебічно розвиненою 
людиною. 

До кінця уроку Олег сидів за партою не поворухнув
шись. У душі в нього кипіла образа на Толика. Теж 
друг називається! Отак зганьбити його, поета, перед 
усім класом. Чекай же ти, Козицький! 

На перерві Олег не вийшов з класу, так і лишився 
сидіти за партою. його обступило кілька хлопців, спів
чували, заспокоюва~-

Але більшість однокласників несхвально поставилась 
до його вчинку, хтось вимовив: «Зазнався наш Олеж
ка!», а хтось додав: «Від зазнайства до ледарства один 
крою>. І вийшли з класу. 

Олег скипів і вигукнув їм услід: 
- Це ви ледарі і бездари! Ідіть усі геть від мене!

прогнав співчуваючих. 
Ті теж вийшли. Залишився лише один Костя Гай

ворон, другорічник, він продовжував заспокоювати: 
- Та kинь ти, подумаєш - двійка І У мене вже кіль

ка їх. До кінця чверті виправиш. Я, коли б умів писати 
вірші ... ні на що не звертав би уваги. 

Це підбадьорило Олега. І справді, що йому та двій
ка з алгебри! Задачі - це не вірші! Він ще доведе Оль
зі Василівні, всьому класові, на що здатний. Вони ще 
побачать, ще пошкодують за сказане. 

Перед останнім уроком у клас зайшов учитель ви
робничого навчання Іван Іванович. 

- Прошу уваги!- підняв руку, припиняючи шум.
Завтра після уроків обидва сьомі класи запрошуються 
на практику водіння трактора; разом з трактористами 
підвозитимемо фураж на ферму. Отже, всім після уро
ків треба відповідно одягнутися. Збір - біля школи. 

- Ура-ра! Ур-ра!- закричали хлопці, заплескали в 
долоні.- Хай живе праця! 

Іх підтримали дівчатка. 
Потім між семикласниками зав'язалась жвава супе

речка, хто за ким буде практикуватись, лунали жарти, 
веселий сміх. 

Лише Олег не брав у цьому ніякої участі. Він, здава
лося, розсердився на всіх і на все. Сидів насупившись, 
ні до кого не говорив. 
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* * * 
... Вранці другого дня Олег сказав матері, що в нього 

болить голова, і не пішов до школи. Виконав усі домашні 
завдання, кілька разів брався писати вірші, але з цього 
нічого не виходило, і він кидав о.Лівець, починав читати 
книжку. 

«Що про мене думають у школі? - запитував сам 
себе.- Боягуз, зазнайка? Ну й нехай, дарма! Я ще себе 
покажу. Вчитимусь самотужки дома, писатиму день і ніч 
вірші, стану відомим поетом, хай тоді заздрять усі». 

Але все ж як не заспокоював себе, йому кортіло в 
школу, до друзів. 

Підійшов до вікна. «Хоч би хто з хлопців із школи за
йшов, розпитатися»,- подумав. 
Ще раз виглянув у вікно, пройшовся по кімнаті. По

тім швидко одягнувся і вийшов на вулицю. Свіже мороз
не повітря залоскотало у грудях, освіжило. Олег зітхнув 
на повні груди, прислухався. 

Від річки долинав галас дітей, які, мабуть, спуска
лися на санках. Десь гавкав собака. На сусідньому по
двір'ї хтось рубав дрова. Село жило своїм буденним 
життям. 

Раптом на сусідній вулиці загуркотів трактор. Спершу 
його було чути невиразно, а потім все дужче і дужче. 
«Напевне, наші, на ферму їдуть»,- майнуло в голові 
Олега. 

Чуття його не· підвело. За кілька хвилин на вулиці 
з'явився гусеничний трактор, який тягнув за собою _двоє 
великих, дерев'яних саней, а на санях сиділо повнсr)тчнів. 
На перших Олег одразу впізнав своїх однокласників. На 
других - їхали учні сьомого «Б», з яким вони змагають
ся. В кабіні трактора, поруч із трактористом, сидів учи
тель Іван Іванович. 

Ось трактор порівнявся з подвір'ям Олега, товариші 
побачили його. «Зараз будуть гукати»,- подумав. 

А.ле як цього Олегові не хотілося, його ніхто не гук
нув. Трактор із саньми проїхав мимо і зник за поворо
том вулиці. 

Олег стояв серед подвір'я розгублений. Чому ж ніхто 
не звернув на нього уваги? Чому не гукнув, не зайшов? 
Навіть Костя Гайворон. 

Справді - чому? 
На очах у нього виступили сльози. 



Уночі була гроза. 
Прокинувшись від оглушливих ударів грому і слухаю

чи, як за вікном шумить вітер і ллє немов з пожежного 
рукава дощ, Левко радів. Це ж як після дощу гратиме 
в озері риба. Так і хапатиме за гачок, тільки встигай за
кидати вудочку. 

Ще звечора він поклав собі сходити на озеро за заліз
ницею порибалити. Ловив уже там не раз, гарно клює. 

З цими думками й заснув, коли надворі трохи втихо
мирилось.· 

Вдруге прокинувся теж від гримкотіння, але не гро
мового - мати відчиняла віконниці. 

Схопився на ноги, вибіг на ганок. Заспаний, з кучмою 
білого, давно не стриженого волосся на голові, виношена 
руда сорочка поверх штанів, босий. 

Сонце ще не зійшло, але схід уже палав рожево, 
широко, в долині плавав білий туман, немов хто моло
ком її наповнив, а гори за хатою стояли свіжі, аж дзве
ніли. 

День мався бути сонячний, гожий, як завжди буває 
після грози. 

Левко позіхнув смачно і зажмурився від вдоволення. 
- О, а ти це чого схопився? - вийшла з-за причіл

ка мати. 

- На рибу піду. Знаєте, як зараз буде клювати. 
І дивився на неї благально своїми темно-синіми очи

ма. Але мама немов не помітила його погляду. 
- Поспав би ліпше. А затим корову на пастівник 

гнати треба. 
Левко скривився, немов йому хто чоботом на босу 

ногу наступив. 
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- Мам-ко-о-о! 
Мати побрела споришем у дворі, миючи ноги. Заро

шена, руки під фартушину. 
- Мам-о-о-о! - знову Левко. 
- Гаразд уже, йди, рибалко нещасний,- дозволи-

ла.- Лиш не сиди там всенький день, аби я не шукала 
тебе з патиком. 

Левко аж підстрибнув на ганку з радощів. 
- Кажу ж вам - до снідання карасів принесу! 
Хутко підкачав холоші штанів і побіг за хлівець, до 

гною, копати черву. 

Туман у долині не розвіювався, стояв понад самою 
земл·ею, густий і білий, ховаючи від Левка кривулясту 
стежку в траві. Стежка та вела до залізничного насипу, 
а там трохи пройтись по ньому - й за поворотом, по той 
бік,глибокі озера під лісом. 

йти стежкою було слизько, і Левко брів травою. 
Росяна трава, калюжі, що траплялися в ній, приємно 
холодили ноги, і холод цей бадьорив, звеселяв навіть. 
Коли б умів, Левко заспівав би, а так лише широко сту
пав та розмахував залізною баночкою з червою. його 
уява вже малювала картину, як він прийде до озера, 
вудку у воду, а поплавок одразу й потоне - є карась чи 
короп. І так раз по раз. Ех і покепкує він з Митька 
Яворського. Спить ще, мабуть, а казав першим біля 
озера буде. . 

У селі, від якого Левко швидко віддалявся, голо
систо кукурікали півні, десь ревнула корова, заl1ИJkав 
собака. Село теж, мабуть, заспало після грозової ночі 
і тепер прокидалось. 

А ось і залізничний насип виринув перед Левком 
несподівано, досі ховався в тумані. 

Зійшовши на нього, хлопець зашльопав босими но
гами по вогких шпалах, аж виляски йшли. Одна, дві, 
трр, чотири. Вже не раз брався він порахувати, скільки 
шпал від стежки до того місця, де йому сходити із на
сипу, але так і не доводив рахунку до кінця. Або набри
дало, або збивався. Може, за цим разом порахувати? 

Ні, нехай колись, бо зараз він поспішає. Та й колія 
вже он вигнулась дугою, завертає в ліс, що поп'явся 
вгору. Якраз під лісом Левкові й сходити з насипу. 

Кажуть, по цій колії можна в Ужгород заїхати і да
лі, в Чехословаччину чи Румунію. Левко ще ніколи й 
нікуди не їздив залізницею, хоч дуже кортить. Батько 
обіцяв, як закінчить п'ятий, то звозить до міста, але все 
ніколи йому. 

162 



Шльоп, шльоп босими ногами по шпалах, гойдається 
баночка з черв'яками в руці, торохтять за плечима нові 
бамбукові вудочки (батько купив у місті), легко йдетьсfІ 
Левкові, легко дихається ранковою свіжістю. 

Ось і ліс уже, рукою подати, підступив до наси11у з 
обох боків, і насип з високого щ1 ніц зійшов, немов у 
тунель став врізатися, як раптом ... що то? За кілька 
кроків від сере Левко побачив під шпалами й рейками 
глибоку яму, в яку можна було візком заїхати. 

Левко аж очі заплющив від страху, подумав - при
виділось, може. Аж ні. Глипнувши, знову побачив яму, 
а на дні її блищала вода. 

Звідки ж їй узятися, такій ямі? 
Ковзнув поглядом на гору і одразу все збагнув. Он 

на горі широкий рівчак, по ньому бігла під час грози 
вода, з силою вдарялась у насип і майже до половини 
розмила його. 

Левко став на край шпали над вимоїною, похитався. 
Мов на пружині. Не витримає поїзда. Аварія неми-
нуча... _ 

Кров шугнула в голову, серце затіпалось, мов карась 
у сачку. Що ж робити? Бігти мерщій назад, до колій
ного сторожа, він живе у них під селом. 

Але ж це далеченько звідси. А як тим часом поїзд? 
Він завж'ди о такій порі проходить. Швидкий, пасажир
ський. Левко щоразу з заздрістю проводить його очима, 
сидячи з вудками біля озера. Хоч би раз проїхати. 

Чекай, чекай. Коли сидить біля озера. А зараз він 
туди тільки йде. Отже, поїзд скоро буде тут. За десять, 
може, за п'ятнадцять хвилин. Отож Левкові не добігти 
до колійного обхідника. А хоч і добіжить, то що той 
устигне зробити? 

Левка кинуло в жар, на лобі виступив піт. Ще ні
коли не потрапляв він у таку скруту . 

. !-до. ж ~ого робити? Що? А робити треба, бо час не 
сто1ть. 1 по1зд також. От халепа! Був би зараз хтось із 
хлопщв з ним, порадилися б, швидше щось придумали. 
А так сам, один. 
• «Але не стій, Ле~ку, не стій, думай! - підказував 
ному хтос~ невидимим на вухо.- Не гай часу!» 

• Справд~, думати немає коли. Треба діяти, і то не
гаино. Де вудлища? .. Ага, ось він щойно кинув їх під 
ноги. Вхопив одне, прив'язав сорочку за товщий кіпець 
рук~вами •. щоб вийшов ніб.и прапор, підсмикнув штани 
1 геи, поб1г щодуху, лиш впер у вухах засвистів. 

Біг і f!e чув зопалу, як муляв, аж колов у підошви 
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щебінь, як збив об шпали пальця, потім другого. Адже 
не дивився під ноги. 

Кров цебеніла з пальців - не зважав. Біг - і погляд 
уперед, куди двома блискучими стрічками простягнулися 
рейки, звідки мав з'явитися поїзд. 

Біг і думав про те, як добре все ж, що він так рано 
пробудився і що його відпустила на риболовлю мати. 
Мабуть, вона якраз доїть корову й не знає про те, що 
він, Левко, біжить у цей час з усієї сили, аби зупинити 
поїзд, аби не сталося великої страшної біди. І ніхто про 
це не знає. Ні батько - шофер, що поїхав у далекий 
рейс, ні його вірний друг Митько Яворський. Добре, що 
до .нього не став заходити, бо вдвох хоч і веселіше 
було б, але могли загаятись або й проминути ту кляту 
вимоїну. І тоді що б? Аж страшно подумати! 

Біжи, Левку, швидше біжи! 
Сонце вже зійшло і висіло над лісом великою чер

воною кулею, чисте, вмите вранішніми росами, й весело 
усміхалося до Левка, немов питало: «Куди се ти, хлопче, 
біжиш спозаранку з таким дивним прапором над го
ловою?» 

Та Левкові було не до нього. Мружачись від яскра
вого проміння, він біг і біг назустріч поїздові. 

Аж ось нарешті той з'явився у вузенькому лісово
му коридорі. Вигулькнув немов з-під землі і поповз 
Левкові навстріч маленьким чорним жучком. Швидко
швидко. 

Серце в Левка забилося ще дужче, він біг ще швид
ше, махаючи над головою своїм прапором із рудої со-
рочки. ~< 

Чи побачать, чи зупинять машиністи? - тривожи
ла думка. Може, приймуть за жарт, бо до його слуху 
донісся протяжний гудок електровоза. 

Раптом у бік шпигонула колька, немов хто цвяха 
між ребра забив, стало важче дихати. Що за біда? 
І иіт, мов на зло, котився з лоба, заливав очі. 

Але ставати ніколи, часу на перечинок немає. 
Біжи, біжи, Левку, подавай сигнали, бо в поїзді сотні 
людей і, може, діти, як твої сестрички Леся і Ганнуся 
(сплять, мабуть, іще), а позаду, під рейкою, яма. Біжи, 
махай своїм прапором. 

А з електровоза знову протяжний гудок, і Лев1юві 
вже добре видно потужну машину. Могутні залізні гру
ди випнуті вперед, вгорі велике біле око-фара, а внизу 
закриває колеса широкий червоний фартух. Тільки ма
шиністів не бачить Левко. «де ж ви, де?» - звертаєть-
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ся до них у думці, ще дужче розмахує сорочкою на вуд
лищі і раптом, перечепившись ногою через шпалу, з 
усієї сили падає на блискучу рейку. 

Гострий пронизливий біль шпигнув у ліву ногу ниж
че коліна, в очах спершу потещ1іло, а потім попливли 
кола. Сині, зелені, червоні. І занудило під грудьми. 

Коли розплющив очі, побачив навколо себе багато 
людей. Чоловіків, жінок. Всі говорили йому слова по
дяки, кожен хотів потиснути руку. 

- Стійте, стійте, товариші! - зупиняли їх маши
ністи.- Відступіть! У хлопця щось з ногою. 

Левкові думалось - нічого. Забився, та й по всьому. 
пройде. Тому сказав: 

- Пусте. Вдарився трохи. 
Та коли став на ногу, зомлів. 

* * * 
."У лікарні Левко пролежав цілий місяць. Від удару 

об рейку в нозі тріснула кістка. А тим часом про нього 
написали в газетах, передавали по радіо. На його адресу 
йшли листи. Звідусіль. Писали хлопчики, дівчатка. Ві
тали з подвигом, цікавились, як здоров'я. 

Левко читав ті листи, ніяковів. 
- І Що я таке зробив, що вони пишуть? . 
- Як що? - сердився на Левка Митько Яворський, 

жвавий, чорний, мов жук, хлопчина.- Життя скількох 
людей врятував, аварію попередив! 

А через тиждень по тому, як Левко пришкандибав 
до школи, опираючись на ціпок, з міста прибув маши
ною літній чоловік у формі залізничника з білими на
шивками і зірками на рукавах. Всі одразу здогадали
ся - це до Левка. 

Так і було. Невдовзі його покликали в кабінет ди
ректора, а потім на подвір'ї вишикувалась півколом вся 
піонерська дружина і директор оголосив, що до них 
щойно приїхав сам начальник залізниці вручити піонеру 
Левку Війтишину цінний подарунок за врятування по
їзда від аварії. 

Дружина гаряче зааплодувала, і під ці оплески на
чальник залізниці одягнув Левкові на руку іменний го
динник і тричі по-батьківському поцілував. 
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колоски 

Перед початком останнього уроку до п'ятикласників 
хутко зайшла піонервожата і ще від порога гукнула: 

- Увага, увага! Слухайте всі! 
Гамір у класі одразу ж стих, хто вже сидів за пар

тою, хто ще збирався сідати, але замовкли всі, і піонер
вожата продовжила: 

- Сьогодні на виховну годину до вас прийде знат
ний комбайнер нашого села, району і області, ордено
носець Сергій Петрович Мальований. Зустріч відбу
деться тут же, у вашому класі, одразу ж після дзвінка. 
$розуміли? 

- Зрозуміли! - пролунало у відповідь . 

... Гостя П'ятикласники зустріли стоячи, дружніми 
оплесками. Всі вони добре знали його, свого односельця 
дядька Сергія, часто бачили на мотоциклі з коляскою, 
коли він їздив улітку на роботу чи з роботи в буденній 
одежі, припорошений дорожньою курявою. 

Смгодні ж його було не впізнати. Високий, смагло
чолий, дбайливо поголений, акуратно причесаний, в но
вому, синього кольору костюмі, білій сорочці з модним 
галстуком, він виглядав солідно, як директор школи. 
Правда, директор у них дещо молодший, але й Сергій 
Петрович ще бадьорий, енергійний, в чорних очах повно 
блиску й завзяття. 

Про Сергія Петровича не раз писали газети, район
на і обласна, друкували його портрети. А минулі жнива 
він узяв собі помічником на комбайн свого сина Петра, 
нині десятикласника, і вони вдвох намолотили за жнива 
своїм комбайном «Нива» найбільше зерна в районі і об-
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ласті, за що нагороджені машиною «Лада». Про це пи
салось у газетах, і про це також знали п'ятикласники. 
Знали й відверто заздрили високому чорнявому Петру 
Мальованому з десятого «А», що в нього такий батько. 
А хлопці мріяли якнайшвидше вирости, щоб і собі стати 
комбайнерами. 

К:оли оплес,ки стихли, піонервожата звеліла всім 
сісти й одразу ж надала слово Сергієві Петровичу. 

У класі запанувала тиша. Десятки допитливих ди
тячих очей зосередили свої погляди на гостеві, чекаючи, 
що він скаже, про що розповість. 

Сергій Петрович пригладив на голові сиве, дбайливо 
причесане волосся і тихо почав: 

- Дорогі діти. Я розповім вам одну історію із свого 
дитинства, з якої, сподіваюсь, ви зрозумієте, чому я 
став хліборобом, чому для мене поле - мій дім, чому 
кожен сти~лий колосок жита, пшениці, ячменю, кожна 
зернина з них пахне мені свіжим хлібом. Ви любите 
свіжий хлі ? 

- Любимо! - відгукнувся клас. 
- Повірте мені - ніщо в світі так приємно не пах-

не, як свіжий· хліб. Я знаю про ·це давно, з дитинства. 
Сергій Петрович обвів клас пильним поглядом, ви

тримав паузу й продовжив: 
- Того ж дня, як почалася Велика Вітчизняна вій

на, мені минув восьмий рік, а моїй меншій сестричці 
Ліді - п'ятий. Батько в перші ж дні пішов на фронт, 
і ми залишилися з матір'ю. Нелегко жилося нам. Мати 
щодня в полі на роботі, а ми з Лідою вдома самі. І поро
сятко годували, було у нас, і корові щодня на ніч треба 
було трави нарвати, та з череди її пригнати, і багато 
інших домашніх турбот лягло на наші дитячі плечі. 

Та всі ті труднощі були нікчемними, порівнюючи 
з тим, що довелося нам зазнати, коли в село прийшли 
фашисти. Відтоді для нас зайшло сонце й настали чорні 
жахливі дні. Фашисти одразу ж забрали в людей всю 
худобу і птицю, з кожної хати вигребли всі запаси 
хліба. До зернини. Той колгоспний хліб, що залишився 
в полі, примусили людей обмолотити й теж вивезли. 
Хто насмілився трохи приховати зерна чи взяти біля 
молотарки - розстрілювали на місці, а кількох стариків 
і жінок повісили біля школи. Зігнали людей з усього 
села і на очах у всіх повісили. Пам'ятаю, я тоді дуже 
боявся і плакав. Плакали всі жінки й діти, а комен
дант села, невеличкий на зріст рябий гітлерівець, кри
чав і погрожував усім чорною, схожою на гадюку, на-
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гайкою. Перекладач переказав, що пан комендант обі
цяє повісити всіх, хто не підкорятиметься німецьким 
властям. Пізніше селом прокотилася чутка, що цей 
рябий комендант облюбував собі нашу Соколинівку й 
збирався після війни спорудити в ній маєток і воло
діти всіма її землями й людьми. А поки що він оселився 
в школі й гасав селом на білому гривастому коні, сам 
вигонив людей на роботу й люто бився нагайкою. Бив 
нізащо, не розбираючись, старе це чи мале, й кричав: 
«Руські свіня!» Особливо цей кат любив бити дітей. Всі 
боялися його в селі, а надто ми, діти. Зачувши на ву
лиці гупання кінських копит, ховалися в хату, повітку, 
погріб .. Хто куди встигав. 

У нас гітлерівці теж забрали корову, порося, курей, 
кілька мішків зерна, яке мати одержала на трудодні 
в колг.оспі. Єдина надія, як і в усіх людей, була на го
род, на якому дозрівала чимала латка куr<урудзи й кар
топлі, росло трохи буряків, гарбузів, капусти, квасолі. 
Майже до самих заморозків поралися ми на ньому, доки 
зібрали все. 

- Оце, дітки, як не пограбують нас більше фа
шисти, то надголодь якось дотягнемо до весни,- ска

зала нам з Лідою мати.- А там - хто знає, як буде. 
І почалися для нас голодні й холодні зимові дні. 

Кукурудзу ми мололи на жорнах, і з того круп'яного 
борошна мати пекла давкий і несмачний хліб, якого 
ми з сестричкою ніколи не наїдались, бо давала мама 
нам його по скибочці три рази на день. Був ще пісний 
борщ з квасолею та буряками, іноді гарбузяна каша. 
А як гарбу~ів не стало, мати відварювала цукрові бу
ряки, і ми з'їдали їх по шматочку на друге, після борщу. 

Топити не було чим, і ми щодня ходили з мамою на 
болото жати серпами занесену снігом осоку та лозу. 
Але хіба тим натопиш, і в хаті у нас завжди замерзала 
у відрі вода, а вікна ніколи не відтавали. 

Вhжко уявити, яке це було життя. Холод, голод, по
стійний страх. Майже щодня по хатах шастали п'яні 
солдати, вимагаючи для пана коменданта сала, молока, 

яєць. Хто не мав чого дати - били. 
Та коли з наближенням весни холод став поволі від

ступати, то голод все більше й більше притискував нас. 
Кінчалася в мішечку на печі кукурудза, а в погребі кар
топля й бурячки. Мати стала давати нам хліб лише на 
обід, а вранці і ввечері ми сьорбали одну ріденьку кар
топляну юшечку. Згодом замість юшки ввечері мати 
насипала нам з Лідою по жмені смаженого соняшни-
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кового насіння, яке берегла про чорний день, і це була 
наша вечеря. 

Потім ми перестали снідати і їли лише один раз на 
день. Шматочок хліба і ріденький пшоняний супчи1<, 
в якому можна було порахувати шrtонини. 

Я бачив, як на очах танула від голоду Ліда, як схуд
ла, немов ізсох,,лася, мама, і сам відчував, що з кожним 
днем стаю кволішим і кволішим. 

Згадуючи це, я й зараз немов відчуваю ту кволість, 
так вона мені запам'яталася, дарма що був тоді малий 
і минуло відтоді понад сорок літ. 

Нарешті прийшла весна. Ми раділ.и її приходу, бо 
знали, що скоро з'явиться зелень: лобода, кропива, ща" 
вель, уже не вмремо голодною смертю. 

Маму щодня поліцаї вигонили в поле на роботу, а ми 
з Лідою паслися. Вишукували на городах старе капустя
не коріння й вирізували з нього перемерзлу за зиму 
м'яку ~рцевину, щипали на обніжках щавель, рвали 
лободу, \В якої мати, по~ернувшись увечері з поля, ва
рила ріденький борщ. Ним ми вечеряли і залишали на 
сніданок. Кукурудза в нас уже давно закінчилась, і за
мість кукурудзяного хліба мати давала нам по шма
точку рижієвої макухи, що збереглася десь на горищі. 
Від неї нудило, викликало огиду, але ми гризли, бо 
голод, кажуть, не свій брат, коли шлунок вимагає -
гризтимеш. 

- Як хочеться хлібця, хоч маленький шматочок 
з'їсти такого, як ми їли до війни,- казала Ліда, гризу
чи ту макуху. 

Мені ставало так жаль сестричку, що я ладен був 
іти на край світу, аби дістати для неї шматочок справж
нього хліба. І випросити було ні в кого, я б не посоро
мився, але всі люди в селі бідували, сиділи, як і ми, 
голодні. 

А Ліда згасала на очах, бо ми ще з нею допомагали 
матері копати город, щоб посадити та посіяти на ньому 
щось. Мати берегла для цього якесь насіння. 

І ось одного разу, як поліцаї вигнали матір у поле 
орати, мені спало на думку: а що як піти й собі в поле, 
де було жито й пшениця, і пошукати в стерні колосків. 
За зиму, міркував я, вони не загинули, і з них можна 
нам'яти зерна хоч на перепічку. До війни в колгоспі 
косили здебільшого жатками і вручну, й у стерні зали
шалося чимало колосся, яке ми, діти, ходили збирати. 
Збирали в торбинки й носили здавати до молотар1ш за
відуючому током. 
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Сказав про колоски Ліді. Вона охоче погодилася. 
Хутенько знайшли дві торбинки, перечепили через пле
чі - і гайда в поле. 

Житнє поле було далеченько від села, і ми, знеси
мені голодом, обоє стомились, поки дійшли до нього. Та 
коли у поруділій стерні я побачив такий же поруділий, 
але цілий колосок - втому мою ніби рукою зняло. 

Обережно взяв його і вим'яв на долоні. Зернятка 
були немічні, морхлі від негоди, аж почорнілі. Але це 
були зернятка. Справжні, житні зернятка, які можна 
змолотити із цього борошна спекти хліба. 

Дивлячись на них, я одразу ж відчув у роті смак 
хліба,. і все житнє поле запахло хлібом. Свіжим, щойно 
витягнутим із печі, на капустяному листку. Від того 
уявного запаху у мене аж запаморочилася голова. 

- Назбираємо повнісіньку торбу колосків, вимнемо 
їх, змелемо, мама спече велику хлібинv. і наїмося вво
лю,- щебетала Ліда, йдучи поруч і дивлячись собі під 
ноги.- Ой, як я хочу наїстися хліба! 

Немов зараз чую її кволенький голосок, бачу її 
худеньке личко, запалі очі, осяяні радістю від уяви, як 
вона наїсться із зібраних колосків хліба. 

Колосків у стерні траплялося ЧБJІало, але більшість 
із них уже потрухли або були виклювані птахами. Однак 
під обідню пору назбирали їх півторбинки й були раді 
з цього. 

- Уже півхлібини є. Правда, Сергійку? - питала 
мене сестра. >.·.·"-;;·~ 

Захопившись збиранням колосків, ми й не помітили 
свого лиха, яке летіло до нас через усе поле на білому 
гривастому'коні. Коли я, почувши тупіт кінських копит, 
оглянувся - втікати було пізно. Та й куди втікати пі
шому від кінного у голому полі. До нас на повному 
скаку летів конем рябий комендант. 

Ноги мої, коли я побачив його, зі страху приросли до 
землі, немов налилися свинцем, тіло похололо й затрем
тіло ніби мене облили холодною водою чи обсипали 
снігЬм. Адже я знав, що цей рябий фашист шмагатиме 
нас нагайкою. І боявся не за себе, а за Ліду. Був пе
вен - вона, маленька, виснажена голодом, не витримає 

болю. 
Вхопив її, теж перелякану, за руку й притиснув до 

себе, вирішив захищати, як зможу. 
А білий кінь з чорним вершником летів на нас га

лопом, і вершник не зупиняв його. Вже я бачив рябе, 
перекошене злобою обличчя коменданта, павучу ева-
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стику на рукаві чорного мундира і довгу нагайку в пра
вій руці, якою він поганяв коня й мав бити нас. 

Про що я думав у ті хвилини - не пригадую. Ма
буть, про маму, що десь неподалік орала в полі, про те, 
що, мабуть, нам з Лідою так і н~ вдасться скуштувати 
хліба із зібраних колосків. · 

Запінений кінь аж хропів од бігу, а вершник не стри
мував його й не звертав убік, щоб обминути нас. 

Ось він уже за кілька стрибків, ось він уже зовсім 
поряд, і тоді душу мою наскрізь пронизав несамовитий 
Лідин крик. Мені від нього заклало вуха, я заплющи~з 
очі й більше нічого не бачив і не чув. Вірніше - не ба
чив, але відчував, як тіло моє ніби обвивали гарячим 
дротом, як з нього немов обценьками виривали шматки. 
А потім і це відчу rтя втратилось і я ніби впав у якусь 
глибоку, чорну безодню. 

Мати розповіла мені потім, що оклигав я через два 
тижні і, довідавшись, що вже немає в нас Ліди, її за
топrав конем рябий комендант, знову знепритомнів . 

.f\сю весну пролежав я в постеш, ледве врятувала 
мати. Крім того, що мене потоптав кінь, рябий комен
дант не залишив на моєму тілі жодного живого місця, 
сполосував нагайкою до чорноти. 

Підібрали нас з Лідою на житнищі, Ліду мертву, 
а мене ледве живого, наші сільські жінки, що орали 
неподалік і все бачили. То від них фашист і погнався 
за нами, він щодня сам об'їжджав у полі орачів, під
ганяв нагайкою, щоб швидше орали. 

Сергій Петрович зітхнув на повні груди, обвів при
нишклих слухачів сумним поглядом. 

- Ось така історія з колосками,- закінчив свою 
розповідь.- На все життя закарбувалася вона в моїй 
пам'яті, і в серці й досі біль. 

- А що з тим рябим комендантом? Невже все так 
і минуло безкарно? - запитав хтось нетерплячий із 
хлопців з останнього ряду парт. 

- Ні, не минуло,- відказав Сергій Петрович.- його 
невдовзі після того упіймали й розстріляли партизани. 
Не здійснилась його мрія стати власником нашої Со
колинівки, як взагалі не здійснились плани фашист'ів 
панувати на нашій Радянській землі. 

Сергій Петрович замовк. Мовчали схвильовані його 
оповіданням п'ятикласники. Обличчя в усіх були зо
середжені, а в очах у кожного стояла глибока задума. 
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СУТИЧКА В ЛІСІ 

Жовтувато-зелена синичка з білою плямою на го
лові стрибала з гілки на гілку ліщинового куща над 
стежкою й весело виспівувала: «Цінь-цінь». Вона, ма
буть, так раділа сонячному дню, що зовсім не боялася 
Гафійки, яка стояла за кілька кроків від неї і з ціка
вістю її розглядала. 

«Цінь-цінь. Цінь-цінь-цінь». 
Гафійка усміхнулася. 
- Моя ти гарнюсінька. Радієш, що весна прийшла? 

Радій, скоро зовсім буде тепло, не мерзнутимеш на 
морозі, не ховатимешся від завірюхи. 

І пригадалося Гафійці, як серед зими під час вели
кої хурделиці до них у хату залетіли дві синички. 
Батько саме вносив дрова, розчинив навстіж двері, а 
вони в нього над головою - пурх - і залетіли. Посіда
ли над вікном на портреті й тремтять від холоду. Три 
дні жили в хаті, поки завірюха не вщухла. Гафійка 
годувала їх, берегла від кішки, а потім випустила в 
кватирку. Може, це одна з них. 

- Синичко, ти не була у нас зимою? 
Почувши людський голос, жовтувато-зелена красуня 

перестала співати, стрибнула з гілки на гілку, вище, 
вище і з останньої тоненької пурхнула й полетіла в глиб 
лісу. 

Гафійка гукнула свого незмінного провожатого Бу
цика, що нишпорив тим часов у сухому листі, й пішла 
далі стежкою. Відколи розтанув сніг, Гафійці не сиді
лося в хаті. Вона то гуляла собі на вулиці, то йшла 
з Буциком у ліс. 

Гарно ранньою весною в л~с1, а надто погожої со
нячної днини. Пахне прілим листям і першими набуб-
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нявілими на гіллі бруньками, мхн~ сосною і вологою 
корою, пахне пролісками і ще чимось солодкувато
терпким, від чого аж забиває дух, аж паморочиться го
лова. 

А скільки галасу і щебету пташrшого! Зграями круж
ляють над своїми гніздами граки, заклопотано стреко
чуть сороки, радісно пищать синички, д.ає про себе 
знати дятел: тук-тук, тук-тук-тук. 

Гафійці відомо, який корисний птах дятел. Він зни
щує на деревах шкідників. А ще взимку, коли все зано
сить снігом і особливо маленьким пташкам важко 
шукати щось із їжі, дятлик, сам того не відаючи, підго
довує їх. Дзьобаючи гострим дзьобом кору, він знахо
дить під нею великих личинок шкідників. У шматочках 
кори й трухлого дерева, що падають додолу після дят
ла, є немало дрібненьких личинок, і їх уже видзьобують 
синички, снігурі. Тато розказував, що завжди під дере
вом, на якому працює дятел, збирається чимало дріб
но~- птаства. 

Цікаво, може, то до дятлика полетіла й синичка, яку 
Гафійка щойно бачила. Зачула, що стукає, й полетіла 
в трісках кори пошпортатися. 

Дівчинка вирішила подивитися на дятлика, а потім 
назбирати для бабусі букетик пролісків і - додому. Хоч 
у лісі вона' й не боїться, знає всі стежки, однак і бабуся 
ї1 дідусь не дозволяють їй одній далеко в нього захо
дити. 

Чи бачили ви дятлика зблизька? Ой, який же він кра
сень! Гафійка як тільки побачить - подовгу стоїть, ніяк 
не намилується. На голові в нього немов червоний бере
тик, шию обгорнув білим шарфиком, на спині чорно-біле 
пір'ячко, а на животику рудувате, з червоними смуж
ками. Коли дятел працює, до нього можна підійти 
зовсім близько. Зайнятий своєю роботою, він не чує сто
ронніх звуків, і лише як побачить, що за ним спосте
рігають,- утікає. 

Тук-тук, тук-тук-тук,- чується десь праворуч. 
Гафійка звертає зі стежки й поволі йде поміж дерев, 

роздивляючись, на якому з них вистукує дятел, бо його 
одразу й не побачиш. Прилипне до стовбура чи тов
стої гілки, й не видно, вловлюй вухом, де він стукає. 

- Дятлику, де ти? - не зводячи погляду з високих 
дерев, питається Гафійка, і ніби у відповідь їй сту1<іт 
почувся з обох боків: з правого й лівого. 

Дівчинка замислюється,- виходить, ще один :1'н111111-
ся. Куди ж іти, до якого ближче? 
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Поки вона роздумує, попереду дзвінко гавкає Буцик. 
- Що там, Буцику? - гукнула. 
Буцик, побачивши, що Гафійка звернула увагу на 

його тривогу і йде слідом, побіг далі, гавкаючи ще 
голосніше, ще завзятіше. 

Нарешті Гафійка побачила, хто викликав у Буцика 
таку тривогу. 

По той бік галявини під стрункою березою стояли 
два однакового зросту хлопчики. 

- Буцик, перестань! - звеліла йому Гафійка і пі
дійшла ближче до хлопчиків.- Що ви тут робите? 
~ А твоє яке діло? Хто ти така? - відказав той, 

що з палицею, і зміряв її сердитим поглядом. 
- Я Гафійка,- відказала дівчина,- а-а".- і тут же 

змовкла, не доказала, її веселий настрій мов рукою 
зняло. В стовбурі стрункої берези, під якою стояли 
хлопці, стриміло невеличке свердло, а за стовбуром 
виднівся кошик із порожніми пляшками. Гафійка зро
зуміла: хлопчики прийшли наточити з берізок соку. 

- Як вам не соромно? Навіщо ви псуєте дерево? -
одним подихом випалила вона.- Хіба можна з моло
денької берізки точити сік? Вона ж загине! 

- Багато ти знаєш! - буркнув усе той же, з па
лицею. 

- А от і знаю! - не міняла тону Гафійка.- Мені 
тато розповідав, ·що сік можна брати лише іЗ старої, 
вибрююваної берези,' яку будуть пиляти, а з усіх ін
ших - ні, бо це їм шкодить. 

- То ,йди собі й шукай старої, а ми і з цієї нато
чимо,- задерикувато сказав другий і звернувся до то
вариша: - Давай свердли, Миколо. 

- А я не дам свердлити! Не дам! 
Зачувши, що Гафійка кричить, як не плаче, Буцик 

зрозумів, що хлопчики кривдять її, й накинувся на них, 
маЛо не хапаючи то одного, то другого за штани. 

Тоді перший попросив Гафійку: 
- Забери свого собаку, ми зараз підемо. 
Гафійка звеліла Буцикові замовкнути. 
Хлопчина підійшов до берези, витягнув з неї свердло 

обернувсь до товариша: 
- Ходімо, це лісникова донька". Вона все знає". 
Гафійка дивилася за хлопцями, аж поки їх не стало 

видно за деревами. А потім узяла під ногами грудочку 
глини й акуратно заліпила в березі дірочку. 

- Щоб швидше зажила,- пояснила Буцикові, який 
пильно слідкував за її роботою. 
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