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Я і мій менший брат теть чисто поколупа
ли цурпалками м'яку, ще з запахом попелу 
й людської тліні землю, де спалювали мер
ців. Кремацію тимчасово робили в долині 
у неглибокій ямі, викопаній на вузенькій, 
очищеній від чагарника галявині. Вечоріло. 
Прохолодний туман, що, здавалося, випов
зав з-під1 землі в гаї, і надвечірні сутінки 
заволокли долину, а н$ наше село, яке роз
кинулося на схилі гори, обабіч мощеної 
кругляками дороги, лилося темно-пурпуро
ве світло. Я випростався і, надувши щоки, 
важко позіхнув. Брат теж розігнув спину, 
позіхнув і всміхнувся до .мене.

Ми кинули наші розшуки, пожбурили в 
буйну траву наші цурпалки й пліч-о-пліч по
далися стежкою вгору до села. Ми ходили 
туди, де спалюють трупи, шукати зграбні 
кістки, що могли б правити нам за оздобу, 
але, видно, сільські діїлахи вже все визби
рали, то ж нам нічого не припало. Доведе
ться відібрати яку кістку в кого-небудь із 
шкільних друзів. Я пригадав, що два дні то
му, проштовхавшись крізь натовп посмутні
лих людей, я бачив, як у полум'ї роздувався 
гол‘ййг> зовсім наче пагорбок, живіт жінки з 
нашого села. Мене пойняв жах, і я, схопив
ши худеньку братову руку, наддав ходи. 
Пора дощів почалася ще напередодні літа, 
щоденно без угаву лило, все довкола затоп
лювала справжня повінь, отож довелося 
влаштовувати кремацію просто неба.

Коли зсув гори зруйнував висячий місток, 
через який вела найкоротша дорога до міс
течка, нашу школу в селі закрили, пош-
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та припинила свою роботу, а дорослим у 
разі пильної потреби доводилось іти до мі
ста розгрузлою стежкою вздовж гірського 
пасма. Везти мерців до міського кремато
рію було просто неможливо. Втім, ця ціл
ковита відірваність од міста нашому старо
давньому, але глухому й занедбаному селу 
зовсім не вадила й не завдавала клопоту. 
Та й, зрештою, у місті на нас дивилися з 
погордою, як на якихось брудних звірів, а. в 
нашому селі, що розкинулося в мальовни
чому безладді на схилі гори й звідти диви
лося у вузьку долину, кожен дбав про свої 
справи. Тим паче ми. Бо коли школу зачине
но з самісінького початку літа, для дітей 
це велика радість і втіха.

На краю села, там, де починається брук, 
притиснувши до грудей цуценя, стояв Три- 
губий. Схопивши брата за плече, я побіг у 
затінок крислатого персикового дерева роз
дивитися на цуценя.

— Гей, дивіться! — крикнув Тригубий і 
так затряс цуценям, що воно аж заскав
чало.

Я зупинився перед Тригубим і помітив, 
що руки у нього в крові й подряпинах з 
прилиплою собачою шерстю. Навіть на гру
дях і шиї виднілися подряпини й укуси.

— Ось бачите, — ще раз урочисто мовив 
Тригубий.

— Ти ж обіцяв і мене узяти з собою на 
лови диких собак, а слова свого не дотри
мав,— з гіркістю сказав я. — Ти ходив сам?

— Я забігав по вас, — квапливо почав 
виправдовуватися Тригубий, — але нікого 
не застав.

— Тебе вкусило цуценя? — Я легенько 
торкнувся пальцем цуценяти, очі якому па
лали люттю, а ніздрі роздулися, наче ста
рому вовкові. — Ти лазив у кишло?

— Щоб мені не покусали шиї, я обкрутив 
її ременем, — гордо пояснив Тригубий.

Я виразно уявив собі, як Тригубий, обв'я
завши шию ременем, у повному споря
дженні, покусаний дикими собаками, вила
зить з устеленої сухим листям, прикритої 
хмизом нори, тримаючи на руках цуценя, 
потім спускається вниз темно-червоним 
схилом і виходить на дорогу.

— Мені навіть не поранили шиї, — сказав 
Тригубий. — Я зачекав, поки у норі залиша
ться тільки малі цуценята.

— Я бачив, як п'ятеро диких собак побіг
ло в долину, — запально урвав його мій 
брат.

— А коли ти їх бачив? — запитав Тригу
бий.

— Пополудні, — відповів брат.
— Саме тоді я й подався на лови, — по

яснив Тригубий.
— Як гарно, що це щеня біле, правда? — 

мовив я, ледве стримуючи заздрість.

— Його мама тоді саме була побігла до 
вовків, — з повним знанням справи сказав, 
Тригубий.

— Ой, яке ж воно люте! — захоплено 
промовив брат.

— Воно зовсім звикло до мене, — само- 
впевнено сказав Тригубий. — До своїх у 
нору навіть не хоче вертатися.

Ми з братом мовчки Слухали.
— Ось, дивіться, — мовив Тригубий, по

ставивши цуценя на дорогу.
Але замість глянути на цуценя, ми звер

нули погляди на небо, що. нависл о над вузь
кою долиною. По небу зі страшною швид
кістю промайнув величезний літак. Якусь 
мить усе довкола нас двигтіло й тряслося. З 
несподіванки ми стали як укопані.

— Та це ж ворожий літак! — вигукнув 
Тригубий. — Ворог з'явився!

— Ворожий літак!! — підхопили ми хрип
кими голосами, вдивляючись у небо.

Та вже за мить на небі зосталася тільки 
яро-бура од світла надвечірнього сонця 
хмарка. Ми й не помітили, як цуценя Тригу- 
бого, завивши, вистрибом побігло дорогою, 
скочило в чагарник — і шукай вітру в полі. 
Тригубий хотів був кинутись за ним, але ррз- 
губився і не зрушив з місця. Ми мало ки^ 
шок не порвали зо сміху. Тригубий, хоч і 
був гірко засмучений, теж осміхнувся.

Розставшись з Тригубим, ми навзаводи 
побігли до. складу, що в присмерку скидав
ся на величезного звіра. Батько варив нам 
на вогнищі вечерю.

— А ми літака бачили! — вигукнув брат 
у нього за спиною.—Лакого величезного!

Батько щось буркнув, навіть не оберта
ючись. Знявши зі стіни його рушницю і 
взявши брата за руку, я зійшов на ганок. .

—? Мені так шкода, .що те цуценя втек
ло, — промовив я.

— А мені, що так швидко щез літак, г-г 
додав брат.

Ми жили на горищі громадського складу, 
в вузенькій кімнатці, де першеє розводили 
шовкопрядів. Батько спав на килимку, про
сланому на грубій, але вже прогнилій під* 
лозі, а я з братом на ліжку з ящиків на шов
копряди, Від свіжих плям на шпалерах роз
носився неприємний запах, на сволоках ви
сіло зів'яле листя шовковиці. Колишню до
мівку шовкопрядів, звідки їх вивезли роями, 
тепер заповнили людьми. .

У нашій кімнаті не було ні. посуду, ні меб
лів. Лише батькова рушниця, котра при 
стрільбі давала таку віддачу, аж руки тер
пли, змащена від дула до приклада, тьмяно 
виблискувала на стіні, а на сволоках у нашій 
злидейній домівці в'язками висіли ласичині 
шкурки та різноманітні пастки — ото й усе 
наше добро. Батько полював на зайців, на 
диких птахів, а коли випадав сніг, ходив
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стріляти вепрів, ставив пастки на ласиць, су
шив Тхні шкурки, здавав у міську контору, 
цим живив нас і себе.

Начищуючи масною ганчіркою цівку руш
ниці, ми з братом крізь шпару в дверях ди
вилися на темне небо. Там, здавалося, зно
ву прошмигнув літак, хоча в небі над нашим 
селом літаки з'являлися вкрай рідко. Пові
сивши рушницю на місце, ми лягли на ліж
ко і, притулившись один до одного, з го
лодними шлунками чекали, коли батько 
принесе нам рисове рагу.

Ми з братом були як ті недостиглі зер
нятка, що, хоч вони й оточені твердою 
шкуркою та шаром м'якоті, мають на собі 
тонесеньку плівку, котра швидко лущиться 
і спадає, тільки-но потрапить на світло. Як
що вийти на дах, то десь там далеко* де ву
зенькою смужкою виблискує море, за го
рами, Що хвилями котяться в далечінь, десь 
там, у місті, вже давно велично, мов у ле
гендах, гуготить полум'я війни. Для нас вій
на означала тільки те, що з нашого села 
кудись забрали всіх парубків і що інколи 
поштар приносив звістку про чиюсь смерть 
на війні. Війна ще не пройшла крізь нашу 
зовнішню плівку й не торкнулася нашої 
душі. І навіть ворожий літак, що пролетів 
високо в небі над нашим селом, був для нас 
лише якимсь дивовижним птахом.

Вдосвіта щось загуркотіло, застугоніла 
земля, і я прокинувся. Я побачив, як бать
ко, спершись ліктем на застелену килимком 
підлогу, увесь зіщулений, гострим, пильним 
поглядом, як той хижак, що от-от кинеться 
в нічному лісі на свою жертву, вдивлявся в 
темряву. Але замість стрибнути на свою 
здобич батько ліг і вмить заснув^ Насторо- 
чивши вуха, я довго чекав, але земля біль
ше не стугоніла. Вдихаючи вогке повітря, 
просякле запахом гризунів і цвілі, що блід
ла в місячному світлі, яке снувалося крізь 
горішнє вікно складу, я спокійно і терпля
че ждав.

Минуло багато часу. Тулячи своє спітніле 
ііоло до моїх грудей, брат запхикав. Він, як 
і я, чекав, коли знову загримить, не міг 
знести цього тривожного чекання і тому, 
лйбонь, заплакав. Я поклав долоню братові 
на тоненьку, як билинка, шию, підбадьор
ливо затермосив нею, лагідним жестом 
утихомирив його, й він заснув.

Коли я прокинувся, щілинами між план
ками на стінах до кімнати вже лилися пото
ки яскравого вранішнього сонця; потім ста
ло душно. Батька вдома не було. Рушниці 
теж не було видно на стіні. Я розбуркав 
брата і напівголий вибіг на бруківку перед 
складом. Дорогу й кам'яний поріг складу 
залило сліпуче ранкове сонце. В його про
мінні дітвора тинялася по двору; кілька 
хлопчаків, поклавша собаку на землю, ська

ли блохи, а інші гасали наперегони доро
гою. Та ніде не видно було жодного дорос
лого. Ми з братом побігли до кузні, що 
притулилася в тіні камфорного дерева. В 
горнилі синьо-червоним полум'ям не горі
ло вугілля, не було чутно сопіння коваль
ського міха, а біля вогнища ми не застали 
коваля, що своїми засмаглими худими ру
ками виймає з вогню розпечене залізо. Ми 
ще не пам'ятали, щоб коваля зранку та не 
було в кузні. Взявшись за руки, ми верну
лися на дорогу. Дорослих чоловіків у селі 
не знайдеш, хоч свічкою світи. Жінки, ма
буть, заховалися в своїх жалюгідних домів
ках. Тільки діти купалися в зливі теплого 
проміння. Серце моє тривожно закалатало.

Тригубий, що розлігся на кам'яних сходах 
біля громадського джерела, забачивши 
нас, побіг нам назустріч. Виплюнувши крізь 
розріз горішньої губи згусток білої липкої 
слини, він чванькувато запитав:

Ви знаєте, що сталося?
А що таке? — недовірливо мовив я.

— Отой літак, що летів учора, впав уночі 
в лісі. Всі люди, озброївшись, помчали в ліс 
ловити льотчика, що сидів у тому літаку.

— Вони хочуть його вбити? — вигукнув 
брат.

— Мабуть, не вб'ють, — зневажливо від
повів Тригубий.

— Краще вже його спіймати живим.
— А що сталося з літаком? — спитав я.
— Гепнувся в ялиновий бір і розлетівся 

на друзки. — Очі Тригубому заблищали, і 
він скоромовкою додав: — 3 пошти, ка
жуть, усе було видно. Ти знаєш, де цей бір?

— Авжеж що знаю, — відповів я, сту
ливши губи. — Може, підемо туди?

Під очима Тригубому залягли зморшки, і 
він глузливо посміхнувся, мовчки втупив
шись у мене. Я обурився.

— Якщо підемо, то я побіжу надягну со
рочку, — сказав я, невідривно дивлячись на 
Тригубого. — Можеш іти сам, я тебе миттю 
дожену.

Тригубий, ледве стримуючи свою радість, 
проказав:

— Це марна справа, бо дітей до лісу не 
пускають. Чого доброго, їх можна сплутати 
з ворогом і застрелити.

Я похнюпився, опустив очі й глянув на зі
гріті вранішнім сонцем ноги, на короткий 
грубий палець. Мене охопив відчай.

— А який він на вигляд, цей ворог? — 
допитувався брат.

Обнявши його за плечі, я подався додо
му, покинувши Тригубого. Справді, який він 
з виду, цей ворожий солдат, на кого він 
скидається, коли ховається в лузі або в лісі? 
і  мені здалося, що довколишні ліси й луки, 
переповнені ворогом, який скрадається, 
тамуючи подих, от-от оживуть і загудуть, 
сповняться шурхотом листя й шарудінням



трави, а улоговина буде забита спітнілими 
ворожими тілами.

— Добре було б, якби його не вбили, — 
замріяно мовив брат, — а спіймали живим і 
привели сюди.

Від спеки нам пересохло в роті, з голоду 
попідводило животи. Батько, мабуть, верне
ться аж надвечір. Треба самим шукати яко
їсь поживи. Ми подалися поза складом до 
криниці з розбитим цебром і, спираючись 
на вогке, випукле, як черевце лялечок, ка
міння цямрини, напилися води. Зачерпнув
ши води в залізний казанок і розпаливши 
вогонь, я заліз до складу й там із купи рисо
вої полови поцупив кілька картоплин. Кар
топлини були тверді, наче крем'яхи.

Картопля зварилася скоро. Хоч вона й 
була несмачна, зате наїлися досхочу.

— А може, ворог видерся на ялину? Я 
колись бачив, як вивірка швидко сховалася 
серед гілля, — сказав брат.

— В густому ялиннику дуже легко захо
ватися, — пояснив я.

— Вивірка вмить зникла мені з очей, — 
вів далі брат, усміхаючись.

Я уявив собі, що, причаївшись десь високо 
на ялині в густому борі, ворожий солдат по
між гіллям спостерігає за своїми пересліду
вачами. Одягнутий в комбінезон, захований 
серед зеленої глиці, ворожий солдат, напев
не, скидається на гладку вивірку, яка приго
тувалася до зимової сплячки.

— Хоч би вивірка й сховалася на дереві, 
собака все одно її зачує й загавкає, — впев
нено проказав брат.

Вгамувавши голод, ми посідали на кам'я
них сходах складу й задрімали. І тільки по
полудні пішли купатися до ставка, що біля 
громадського джерела. На слизькому каме
ні голяка лежав Тригубий, займав дівчат, во
ни верещали, а він ляскав їх по голих стег
нах. Я сів поруч Тригубого й пильно стежив 
за його витівками. Потім я оббризкав водою 
своїх ворогів, що сиділи край ставка, відтак, 
не витираючись, надяг сорочку й подався 
додому, залишаючи на дорозі сліди мокрих 
ніг. Сівши на сходи й обхопивши руками ко
ліна, я довго й незворушно чекав. Небо вже 
вкрилося багряними хмарами, долина запа
лала у вечірній заграві, а дорослі все ще не 
верталися до села. Моя уява шаленіла від 
такого тривожного чекання. Вечірня заграва 
поволі стала гаснути, з долини повіяло сві
жою прохолодою, землю почали огортати 
перші сутінки, як у принишклому від три
вожного чекання селі загавкали собаки, за
гомоніли люди, що верталися додому. Ра
зом з юрмою дітей я вибіг їм назустріч й 
уздрів серед них чорного велетня. Якийсь 
раптовий страх опав мою душу.

Дорослі, стуливши врочисто губи, неначе 
вони поверталися з зимового полювання на 
диких кабанів, оточили свою «здобич» і не

квапливо брели дорогою. А «здобич» за
мість попелястого комбінезона й чобіт із 
дубленої шкіри, нап'яла на себе буру блузу 
й штани, на ногах мала важкі незграбні че
ревики. Полонений, задерши чорне, велике 
обличчя до вечірнього неба, ішов шкутиль
гаючи, неквапливо. Ноги йому були закуті 
ланцюгом пастки на диких кабанів. Він ішов, 
і ланцюг голосно бряжчав. Слідом за гур
том людей, що оточив бранця, мовчки су
нула дітвора. Процесія повільно дійшла до 
школи й там зупинилася на майдані. Я про
штовхався вперед, але старий сільський го
лова гримнув на нас, і ми кинулися врозтіч. 
Зупинилися аж під персиками в кутку майда
ну й звідти пильно почали слідкувати за 
людським зборищем. Ззаду до мене підій
шов Тригубий, Стусонув мене під бік і потяг 
у чорну тінь камфорного дерева.

— Я відразу зметикував, що це негр, — 
схвильовано проказав він.

— Еге ж, це справжній негр. Що з ним 
зроблять? Отутечки, на майдані, мабуть, і 
вхекають.

!— Кажеш, його вб'ють?! — злякано вигук
нув Тригубий. — Та це ж справжнісінький 
негр. Хіба його варто вбивати?

— Але ж він ворог, — якось невпевнено 
сказав я.

— Що? Цей теж ворог? — хрипко завере
щав Тригубий, схопивши мене за груди й 
бризкаючи слиною. — Оцей негр — ворог?!

— Дивіться! Дивіться! — долинув з юрби 
дітей голос мого брата.

Обернувшись, ми побачили, як, відійшов
ши трохи вбік, негр став проти вітру й почав 
робити свою справу. Він довго стояв, схи
ливши голову, аж поки дітвора, що слідку
вала за ним, підійшла близько ззаду. Тоді 
він стрепенувсь і обернувся.

Чоловіки знову оточили його; ми віддалік 
пішли слідом за цією мовчазною процесією. 
Процесія з полоненим дійшла до складу й 
зупинилася біля бокового, входу, крізь який 
у склад зсипали врожай. Щоосені в цей льох 
засипали врожай, добірних каштанів, підда
вали його дезинфекції, і він там зимував. Як
що відчинити двері до цього льоху, то може 
видатися, що це якась нора, де живуть зві
рі. Чоловіки урочисто, наче виконуючи 
якийсь обряд, спустилися в льох, і зсереди
ни кілька білих рук зачинило над собою 
важку ляду^

Насторочивши вуха, ми побачили крізь 
маленьке віконечко жовтогарячий спалах 
світла. Ми ані на мить не відводили од віко
нечка очей. Це тривожне чекання зовсім зне
силило нас. Але пострілу не пролунало. За
мість нього з-під ляди вистромилося сіре 
обличчя сільського голови. Він нагримав на 
нас, і ми мусили відмовитися хоча б здалеку 
стежити за віконцем. Діти, лякаючись ніч
них страховиськ, гайнули дорогою. Переляк,
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викликаний тупотом їхніх ніг, погнався слі
дом за ними. |ригубий, заховавшись у тем
ряві під персиковими деревами, вирішив і 
далі слідкувати за поведінкою дорослих та 
«звіра», а ми з братом обійшли склад спере
ду і, спираючись на вогке поруччя, підняли
ся сходами до нашої кімнати на горищі. 
Виходить, ми живемо в одній оселі разом 
зі «звіром». Хоч на горищі й зовсім не чут
но гамору з льоху, навіть якщо прислухати
ся, однак спати над льохом здавалося нам 
надзвичайно небезпечним і неможливим. Зі 
збудження і страху воднораз у мене зацоко
тіли зуби, а брат, підібгавши ноги й закутав
шись ковдрою, трясся, наче в лихоманці. 
Але, чекаючи батька, що, певно, повернеть
ся втомлений, ми раділи з цієї несподіваної 
чудової пригоди. Коли ми, спонукувані не 
голодом, а бажанням утихомирити своє 
збудження, що кипіло в наших грудях, взя
лися доїдати тверду, холодну картоплю, до 
кімнати зайшов батько, і нашому тривожно
му чеканню настав край. Тремтячи всім ті
лом з радості, ми стежили, як батько вішає 
на стіну рушницю, як сідає на килимок і 
мовчки заглядає в горщик, з якого ми їли 
картоплю. Я подумав, що батько, мабуть, 
смертельно втомився. Ми не знали, що 
робити.

— Що? Вже й рис увесь вийшов? ---ДИВ
Л ЯЧ И С Ь  мені у вічі, запитав батько.

— Так, — відповів я тихо.
— І зі збіжжя теж нічого не лишилося?---

роздратовано простогнав батько.
— Нічого, — відказав я сердито.
— А що сталося з літаком? — несміло за

питав брат.
— Згорів. Та ще й ліс підпалив.
— Увесь згорів? — зітхнув брат.
— Тільки хвіст лишився.
— Хвіст... — задумливо мовив брат.
— А що сталося з іншими? — допитував

ся я. — Хіба він летів сам один?
— Двоє загинуло. А цей спустився на па

рашуті.
— На парашуті... — замислено повторив 

брат.
— А що буде з цим? — запитав я.
— Поки прийде розпорядження з міста, 

будемо годувати його.
— Годувати, як звіра? — здивовано вигук

нув я.
— Та він же справжній звір, — поважно 

мовив батько. — Від нього смердить, як 
від бугая.

— Мені так кортить подивитися на ньо
го, — сказав брат, пильно дивлячись батько
ві в очі, але батько нічого не відповів і мов
чки пішов униз сходами.

Він пішов позичити рису й овочів, щоб 
зварити нам і собі гарячого рисового рагу, 
а ми, очікуючи його, посідали на ліжко. Ми

були такі стомлені, що зовсім не відчували 
голоду. Я весь тремтів з радощів. Я ладен 
був зірвати з себе одежу, бігати й вереща
ти в захваті. Це ж так чудово — годувати 
негра, наче того звіра!..

Наступного ранку, тільки-но почало роз
виднятися, батько мовчки розбуркав нас. 
Крізь шпари в стіні просочувалися густі пуч
ки сонячного проміння і сірого туману. 
Я зовсім прочумався тільки за снідан
ком. Батько, закинувши за плече рушницю і 
прив'язавши пакет із сніданком до пояса, 
сіро-каламутними від безсоння очима спос
терігав, як Ми наминаємо рагу. Побачивши, 
що батько згорнув шкуру ласиці й кладе її 
в набиту торбу, я здогадався, що він зібрав
ся до міста. Серце мені гучно закалатало. 
Мабуть, батько йде до міста, щоб повідоми
ти про негра.

У голові мені шибали різні думки і зовсім 
відхотілося їсти. Завваживши, що спідня 
батькова щелепа безперервно сіпається, я 
зрозумів, що в батька розладналися нерви 
і він чимось схвильований. Розпитати про 
негра я не наважувався. Учора після вечері, 
заладувавши рушницю новими набоями, 
батько ходив вартувати його.

Брат знову міцно спав, накривши голову 
ковдрою, од якої відгонило запахом прілої 
трави. Я доїв свій сніданок, натяг буру по
лотняну сорочку, взув нові парусинові спор
тивні черевики, схопив батькову торбу і при
тьмом збіг сходами вниз. Огорнене туманом 
село спало міцним сном. Півні, натомлені 
учорашнім днем, ще спали; мовчали й соба
ки. Під причілковою стіною складу, спер
шись на персикове дерево, стояв вартовий з 
рушницею. Батько тихо перекинувся з ним 
кількома словами. Я кинув меткий погляд на 
темне, схоже на вузьку рану віконце льоху. 
Мені здалося, що у віконце висуваються нег
рові руки й хочуть мене спіймати. Я прагнув 
якомога швидше вибратися з села. Коли ми 
мовчки вийшли на дорогу, сонце пробилося 
крізь густий туман і почало припікати. Щоб 
добратися до дороги вздовж гірського пас
ма, ми пішли вузькою стежкою, яка вилася 
липким схилом, і добрели до кедрового 
гайка. Враз ми неначе опинилися на дні тем
ної, як ніч, ями. В роті відчувався металевий 
присмак, стало важко дихати, волосся моє 
змокріло, на брудному комірі сорочки яск
раво заблищали краплини роси. Ми з бать
ком пильнували, щоб не покалічити ніг у 
буйних, колючих і густих заростях, щоб не 
наступити на гадюку, яка визирала з-під па
пороті. Черевики наші зовсім промокли, бо 
з-під м'якого шару гнилого листя чвиркала 
вода. Коли ми перейшли через кедровий 
гай, туман потроху став танути, небо почало 
яснішати. Залите сонячним світлом далеке 
гірське пасмо кольору мінералів, які ми 
знаходили в старій копальні у долині, зда-
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валося темно-блакитиим морем. В далечині 
срібрилася смужка справжнього моря.

Довкола щебетало птаство. З-під куп лис
тя, куди ступали батькові черевики, мов ужа
лені, вистрибували якісь сірі звірятка і зни
кали в жовтавій гущині.

— Ти йдеш повідомити про негра, так, 
тату? — запитав я.

— Ага, — відповів батько.
— І з міста приїде поліція?
— Що буде, я ще й сам не знаю, — від

казав батько, гірко зітхнувши. — Невідомо 
навіть, чи міська управа зацікавиться ним.

— А якби його тримати в селі й нікуди не 
везти? — спитав я. — Небезпечно, га?

Батько мовчав, не звертаючи на мене ува
ги. Страх, який був охопив мене учора вве
чері, коли до села привели негра, знову по
вернувся до мене. Що той негр зараз ро
бить? Може, він вибрався з льоху і зараз 
ходить селом, убиває і людей, і собак, пус
кає з димом наші оселі? Я весь аж затрем
тів. 1, щоб подолати свій ляк, кинувся наздо
ганяти батька.

Коли ми вийшли на рівну дорогу, сонце 
підбилося вже височенько. Обабіч дороги 
видніли свіжі завали червонястої глини. Га
ряче сонце немилосердно пекло наші лиця. 
Піт градом котився по щоках.

У місті я не відставав од батька ані на 
крок і не звертав уваги на вуличних хлоп- 
чиськів, які сікалися до мене. Якби не бать
ко, вони не дали б мені спокою і закидали 
б камінням. Я ненавидів цих міських байст
рюків, як жуків-гнойовиків, усією душею 
зневажав цих підступних, хитрих створінь. 
Якби довкола нікого не було, то я їй-бо 
притлумив би котрогось із них.

Міська управа була зачинена на обідню 
перерву. Ми напилися води з помпи, а по
тім сіли на осонні на дерев'яну лавку під 
вікном управи й довгенько чекали. Нареш
ті обідня перерва скінчилася. Прийшов 
якийсь старий урядовець, батько щось тихо 
сказав йому, і вони обидва подалися до го
лови управи, а я поніс ласичині шкури до ві
конця, де стояли терези. Жінка у віконечку 
оцінила шкурки й записала батькове ім'я та 
прізвище в облікову книжку. Я уважно сте
жив, як ця жінка в окулярах з грубими 
скельцями записувала кількість шкурок. Ко
ли з цією справою було покінчено, я не 
знав, що робити далі. Батько все ще не по
вертався. Походжаючи босоніж коридором 
(черевики я тримав у руках), я сподівався 
зустріти мого єдиного міського знайомого, 
котрий часто навідувався до села і приносив 
свіжі новини. І дорослі, і діти прозивали цьо
го одноногого чоловіка «секретарем». Під 
час медичного огляду в школі він був ліка
реві за помічника.

— Агов, жабеня! Що ти тут робиш? —

підводячись із стільця за заслоною, голосно 
крикнув «секретар».

Я трохи розсердився, але все-таки підій
шов до столу, за яким сидів одноногий. Ми 
прозвали його «секретарем», то ж не дивно, 
що він називав нас жабенятами око за 
око, зуб за зуб. Я дуже зрадів, уздрівши 
його.

— Виходить, спіймали негра, жабеня, 
так? — трясучи дерев'яною ногою під сто
лом, сказав одноногий.

— Еге ж, — відповів я і сперся обома ру
ками на стіл, де лежав загорнений у газету 
з жовтими плямами «секретарів» сніданок.

— Здорово, правда?
Я схвально кивнув головою, хотів був усе 

розповісти йому, але відчув, що бракує слів 
описати негра, якого привели до села, наче 
того звіра.

— Його уб'ють? — запитав я.
— Невідомо, — одноногий кивнув у бік 

кімнати голови управи. — Там зараз, ли
бонь, вирішується його доля. ,

— Його відвезуть до міста? — спитав я.
— Правда, здорово, що школу зачинено? 

— уникаючи відповіді на моє запитання, 
сказав одноногий. — А вчителька ваша 
справжнє ледащо, навіть не потикається у 
село. Діти бігають замурзані, неохайні, аж 
гидко дивитися.

Хоч мені й соромно було за мою брудну 
шию, я визивно задер голову і вимушено 
всміхнувся. З-під стола висунувся незграб
ний протез. Я любив дивитись, як «секре
тар», спираючися на милиці, йшов плаєм, а 
от від протеза, що висунувся з-під стола, 
на мене, як і від міських хлопчаків, повіяло 
чимось неприємним.

— Хоч би там що, а коли школу зачине
но, то це річ приємна, правда? — всміхнув
ся одноногий.

Нарешті батько вийшов з канцелярії го
лови управи й тихим голосом покликав ме
не до себе. «Секретар» поплескав мене по 
плечу, і я побіг до батька.

— Гей, жабеня, гляди не випусти полоне
ного! — крикнув мені вслід одноногий.

— Ну, то що будете робити з негром? — 
спитав я батька, коли ми вийшли на залиту 
пекучим сонцем вулицю.

— Кожен тільки і думає, як би йому уник
нути відповідальності! — сердито буркнув 
батько.

Я побачив, що в батька поганий настрій, і 
далі йшов мовчки у тіні дерев уздовж зви
вистої, покрученої вулиці. Дерева, як і місь
кі дітлахи, видалися мені підступними й не
звичайними.

Коли ми дійшли до мосту в кінці вулиці, 
батько мовчки сів на низьке поруччя й роз
горнув сніданок. Я пересилив себе і більше 
не розпитував батька. Мовчки простяг бруд
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ні руки до пакетика з їжею, що лежав на 
батькових колонах.

Коли ми вже доїдали сніданок, на мосту 
з'явилася прудка, мов пташка, гарна дівчина. 
Я окинув поглядом свій одяг і подумав, що 
маю хвацький вигляд, — куди до мене місь
ким хлопчакам! Випроставши взуті в череви
ки ноги, я чекав, поки дівчина ітиме повз 
мене. Кров прилила мені до щік. Дівчина 
зиркнула на мене, насупила брови і швидко 
пройшла мимо. В мене відразу ж пропав 
апетит. Вузенькими сходами я почав спуска
тися до річки, щоб напитися води. Берег по
ріс осокою. Притоптуючи осоку ногами, я 
пішов до води. Але вода в річці була кала
мутна. І я відчув себе вкрай нещасливим.

Зіпрілі, вкриті грубим шаром пилюки, ми 
нарешті зійшли зі стежки, що тяглася вздовж 
гірського пасма, й, поминувши кедровий гай, 
звернули до села. Долину вже огортали су
тінки. Густий прохолодний туман приємно 
холодив наші розігріті за день тіла. Батько 
пішов до сільського голови повідомити йо
му рішення міської управи, а я піднявся на 
другий поверх складу; брат спав у ліжку. 
Я протяг руку й затермосив його тендітне 
плече. Брат злегка зіщулився і вмить роз
плющив злякані очі.

— Що з негром? — запитав я.
— Лежить у льосі.
— Ти сам не боявся? — лагідно мовив я.
Брат поважно похитав головою. Я відчи

нив вікно й став біля лутки. Туман, мов жива 
істота, огортаючи все довкола, залазив у 
ніздрі.

— Тригубий уже бачив негра? — спитав я 
брата.

— Дітей навіть не підпускають до майда
ну, — скрушно зітхнув брат. — 3 міста при
їдуть по негра?

— Та хтозна, — відповів я.
Сходами, голосно розмовляючи, підійма

лися батько і крамариха.
— Просто не знаю, як тому негрові од

нести в льох їсти, — казала жінка. — Мені, 
жінці, це якось не личить, то, може, ваш 
хлопець стане тут у пригоді?

Я саме роззував черевики, але почувши ці 
слова, випростався. Брат схопив мене за ру
ку. Закусивши губу, я слухав, що скаже 

. батько.
— Ходи-но сюди! — гукнув він, і я, жбур

нувши черевики під ліжко, притьмом збіг 
униз.

Прикладом рушниці батько показав на ко
шичок з їжею, що його принесла дружина 
крамаря. Хитнувши головою на знак того, 
що все зрозуміло, я підняв кошичок. Під 
причілком складу ніхто не вартував. Коли я 
побачив, що крізь віконце з льоху ллється 
тьмяне світло, то по всьому моєму тілу, на

че отрута, розлилася млість. Я мало не збо
жеволів од нагоди зблизька побачити негра. 
Відімкнувши величезний, укритий краплями 
роси, замок на ляді, батько зазирнув досе
редини і, тримаючи напоготові рушницю, 
спустився вниз. Я присів навпочіпки.

— Гей! — почувся приглушений батьків 
голос.

Я взяв кошик і собі спустився в льох. Там, 
у тьмяному світлі електричної лампи, ску
лившись, сидів «звір». В око мені впав гру
безний ланцюг з пастки на диких кабанів, 
що негр був прикутий ним за ногу до стов
па. Обхопивши руками коліна й поклавши 
на них підборіддя, полонений зиркнув на 
мене крізь щілини налитих кров'ю очей. 
Кров прилила мені до голови, в ушах за
дзвеніло, спалахнули щоки. Я відвів очі й спи
нив погляд на батькові, що стояв під стіною, 
спрямувавши рушницю на негра. Батько кив
нув мені. Заплющивши очі, я ступнув крок 
уперед, поставив перед полоненим кошик з 
їжею й ту ж мить відстрибнув назад. Мене 
аж занудило від раптового ляку, що опав 
мене. На кошик спершу глянув полонений, 
потім батько, а відтак і я. Десь далеко за
гавкав собака.

«Звір» не зводив з кошика очей. Там ле
жала велика грудка рису, жирна копчена ри
ба, варені овочі, а в гранчастому глечику бі
ліло козяче молоко. Полонений так довго 
сидів непорушно й дивився на кошик з 
їжею, аж мені самому почав дошкуляти го
лод. І тут я подумав, чи не з презирства, бу- 
ва, до нас і до злиденної вечері негр не 
торкається кошика. Мені стало соромно. Як
що він і далі не виявлятиме бажання поїсти, 
то батькові урветься терпець, і він, не тям
лячи себе від гніву, почне лютувати; зчи
ниться велика буча. Всі скажуть, що тільки 
дурень міг додуматися до такого — нести 
негрові їсти.

Та раптом негр простяг свою неймовірно 
довгу руку, схопив глечик, підніс до носа й 
понюхав. А ще за мить я побачив, як він 
приклав глечик до рота, як, розтуливши свої 
грубі губи й блиснувши великими зубами, 
що стояли рядком, наче деталі якогось ме
ханізму, почав лити молоко в свій широкий 
рот. У горлі полоненому забулькало, наче 
в дренажній трубі, коли туди разом з водою 
потрапляє й повітря. Його борлак сіпався, 
наче підвішене на ниточці яблуко, густе мо
локо лилося з кутиків його грубих губ, тек
ло по шиї, змочувало розхристану сорочку. 
З хвилювання мені пересохло в горлі. І я 
відкрив для себе, що козяче молоко — чу
довий напиток.

Різким рухом негр поставив порожній гле
чик у кошик. У його поведінці не було біль
ше ні вагання, ні сумніву. Балабух рису в 
його великій долоні скидався на маленьку
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цукерку. Копчену рибу негр схрумав своїми 
сліпучо-білими зубами разом з головою. Я 
стояв поруч з батьком під стіною і з поди
вом та захватом стежив, як негр спритно 
жує. Тепер, коли полонений заходився коло 
їжі й на нас не звертав ніякісінької уваги, я 
дістав змогу зблизька приглянутися до цієї 
незвичайної «здобичі» дорослих.

А «здобич» ця таки була незвичайна! 
Круглу голову негра вкривали короткі, чор
ні, мов сажа, кучері. Вуха були гострі, схожі 
на вовчі. Шкіра на шиї й грудях відсвічувала 
темно-бурим блиском. Щоразу, коли голова 
його поверталася і на м'язистій шиї з'явля
лися зморшки, серце моє здригалося.

Перед моїми затуманеними очима грубе 
їство в кошику, яке так жадібно уминав 
негр, обернулося в заморські ласощі. І як
би в кошику лишилися рештки їжі, я з таєм
ною радістю схопив би їх тремтячими паль
цями й проковтнув. Та негр з'їв усе й ще 
навіть витер пальцем миску, де були варені 
овочі.

Батько штовхнув мене під бік, і я, засо
ромлений і роздратований, наче мене відір
вано від споглядання заборонених речей, 
підійшов до негра й забрав з-перед нього 
кошика. Коли я, захищений батьковою руш
ницею, рушив до сходів, позаду почувся 
глухий кашель негра. Мені здавалося, що я 
ось-ось спіткнуся, на шкірі мені аж сироти 
повиступали.

Піднімаючись на горище, я в тьмяному 
дзеркалі, що висіло на стовпі, побачив об
личчя жалюгідного хлопця з посинілими 
покусаними губами. Ледве стримуючись, 
щоб не заплакати, я відімкнув двері до на
шої кімнати. Брат, сидячи на ліжку, блимнув 
на мене очима. В них були і радість, і страх.

— Це ти замкнув двері, га? — погордливо 
спитав я, щоб він не помітив, як тремтять 
мені губи.

— Ага, — соромлячись своєї легкодухос
ті, похнюпився брат. — Як там негр?

— Від нього пахне дуже неприємно, — 
втомлено відказав я.

Я таки справді наломився за цілий день. 
Мандрівка до міста, цілоденна біганина, від
відини негра в льосі так виснажили мене, 
що тіло моє обважніло, наче губка, яка на
бралася води. Я скинув сорочку, всю в по
терті й реп'яхах, і нахилився витерти ганчір
кою голі ноги, даючи братові наздогад, що 
не маю охоти вислухувати його запитання. 
Закопиливши губи, брат спостерігав за 
мною. Я ліг поряд з ним на ліжко й сховав 
обличчя в ковдру, яка пахла потом і миша
ми. Брат усе ще сидів на ліжку, не спускав 
з мене очей, але, певно, вирішив ні про що 
більш не питати. Мені до смерті хотілося 
спати.

Другого дня я прокинувся досить пізно. З

майдану долинав гомін. Ні брата, ні батька 
в кімнаті не було. Розплющивши обважнілі 
повіки, я зиркнув на стіну й не побачив там 
рушниці. Серце моє шалено закалатало. Я 
зістрибнув з ліжка, схопив у руки сорочку 
й побіг сходами вниз.

На майдані зібралися юрмою дорослі; се
ред них снували замурзані діти. Трохи від
далік, біля віконечка льоху, навпочіпки си
діли Тригубий і мій брат.

«Вони заглядають у льох», — подумав я 
з гнівом і підбіг до них. З льоху тим часом 
висунулася голова «секретаря», що спирав
ся на свої милиці. Відчай охопив мене. Але 
за «секретарем» услід не винесли труп нег
ра, а вийшов батько з рушницею на плечі і 
голова сільської управи, про щось стиха між 
собою розмовляючи. Я з полегкістю зітхнув.

— Диви, диви! — гукнув до мене Тригу
бий і показав, щоб я присів.

Я ліг на тепле каміння і зазирнув у ву
зеньке віконечко, що було на рівні землі. 
На дні темної ями, на долівці, мов якась 
худобина, скоцюрбившись, лежав долілиць 
негр. ^

— Його побили? — підвівшись на руках, 
розгнівано запитав я Тригубого. — Зв'язали 
ноги, щоб він не міг поворухнутися, і по
били?

— Що? Побили? — перепитав Тригубий.
— Його побили?! — заверещав я.
— Чи побили — не знаю. Я тільки бачив, 

як у льох заходили дорослі і більше нічо
го, — промовив Тригубий.

Моє збудження вщухало. Я недовірливо 
похитав головою і зиркнув на брата.

— Зрештою, нічого страшного, — ска
зав я.

Ще один хлопчак приліг біля мене і хотів 
був зазирнути у віконце, але Тригубий сту- 
санув його ногою в бік, що той аж зойк
нув. Надалі Тригубий цілком привласнив со
бі право зазирати у віконце, і кожному, хто 
намагався зазіхнути на це право, він давав 
доброго стусана.

Я покинув Тригубого і приєднався до юр
би дорослих, які розмовляли з одноногим. 
А той і далі говорив, не звертаючи на мене 
жодної уваги, наче я був ще шмаркач. Та 
неувага ображала моє самолюбство, і я не
доброзичливо глянув на нього. Але думати 
про гонор і самоповагу зараз не було часу. 
Я просунув голову між ногами дорослих і 
прислухався, про що розмовляли одноногий 
і голова сільської управи. «Секретар» гово
рив, що, мовляв, у міській управі і поліції не 
знають, що робити з полоненим. Було та
кож повідомлено префектуру, і звідти на
дійшла відповідь, що полоненого треба охо
роняти і що цей обов'язок лягає на село. На 
це голова сільської управи заперечив, ска
завши, що полоненого ніде тримати і нічим
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годувати. Але ж, звісно, вирядити з конво
єм цю небезпечну людину в таку далечінь та 
ще й плаєм теж, мабуть, не легка справа, 
бо ж зараз дощ і всюди вода. Та коли одно
ногий тоном дрібного бюрократа повторив 
наказ, селяни хоч-не-хоч скорилися. Коли 
всі погодилися, що розпорядження префек
тури треба виконувати і полонений мусить 
залишатися в селі, я покинув юрбу невдбво- 
лених і розгублених селян і побіг до вікон
ця льоху, де все ще сиділи Тригубий і мій 
брат.

— Його, видно, не вб'ють, — переможно 
вигукнув Тригубий. — Вважають, що негр— 
не ворог.

— Просто його пожаліли, — радісно ска
зав мій брат.

Ми втрьох припали до віконця. І коли по
бачили, що негр, усе ще лежачи непорушно 
на долівці, почав глибоко дихати — груди 
його піднімалися й опускалися — то задово
лено зітхнули. Коли дітлахи підсувалися аж 
до наших простягнутих на землі засмаглих 
ніг, стиха висловлюючи невдоволення на
шою поведінкою, Тригубий, лаючись, схоп
лювався на ноги, і вони кидалися навтьоки.

Зрештою нам набридло споглядати негра, 
розпростертого на дні льоху. Та свого ви
гідного місця ми не покидали. За фініки, 
персики, фіги чи хурму Тригубий дозво
ляв хлопчакам заглядати у віконце. Ті, черво
ніючи від хвилювання, лягали по черзі на 
землю, а підводячись, витирали долонею 
пилюку з підборіддя. Я відчував якесь дивне 
задоволення, якусь радість, коли, прихилив
шись плечима до стіни, спостерігав, з якою 
цікавістю зазирали хлопчаки у льох, набира
лися життєвого досвіду протягом того ко
роткого часу, який їм відводив Тригубий. А 
той, гладячи мисливського собаку, що від
бився від людського гурту, подавав команду 
хлопчакам, котрим було дозволено загляну
ти в льох. Вже і одноногий пішов, розійшли
ся й дорослі, а ми все ще були захоплені ці
єю незвичайною забавою. Вряди-годи, хлоп
чаки скрикували, і тоді ми самі зазирали у 
віконце, але полонений навіть не ворушився. 
Мабуть, його таки дуже побили, а може, й 
поранили, але про це знають тільки дорослі.

Настав вечір, і я знову в супроводі бать
ка, тримаючи в руках важкий баняк з рисо
вим рагу, спустився до льоху. Негр глипнув 
на мене, відтак, сунувши волохаті пальці в 
гарячу їжу, заходився жадібно їсти. Тепер я 
міг спокійно спостерігати його, а батько вже 
не тримав рушницю напоготові, а нудьгував, 
спершись об стіну. Коли я бачив, як потили
ця негра, що схилив голову над баняком, 
злегка ворушиться, м'язи на ній то напружу
ються, то розслаблюються, мені здавалося, 
що переді мною слухняна, сумирна і лагід
на тварина. Помітивши у віконці блискучі

Тригубові і братові очі, я всміхнувся, а во
ни, затамувавши подих, стежили за тим, що 
відбувається в льосі. Я потроху звикав до не
гра. Але щоразу, коли він нахилявся і лан
цюг на його ногах бряжчав, страх знову вер
тався до мене, розливався по всьому тілу, 
обсипав шкіру морозом.

Відтоді мені було надано виключне право 
щодня, вранці і ввечері, в супроводі батька, 
який вже навіть не знімав з плеча рушницю, 
носити в'язню їжу. Коли я рано-вранці, чи то 
пізнього вечора, несучи кошик з харчем, ра
зом з батьком з'являвся під причілком скла
ду, дітвора, що з нетерпінням очікувала на
шої появи, полегшено зітхала. Насупивши 
брови, як личить людині, що звикла до сво
єї роботи, зосереджено ніс я кошика і, пере
ходячи майдан перед складом, навіть не ди
вився на дітей, І Тригубий, і брат раділи, коли 
їм дозволялося підійти до отвору, через 
який я з батьком спускався до льоху. Та 
тільки-но ми зникали у льосі, як вони бігцем 
кидалися до віконця. Якби мені навіть на
бридло носити їжу в'язневі, то заздрісні ди
тячі зітхання за моєю спиною давали мені 
таку втіху, що я в жодному разі не полишив 
би своєї роботи. Правда, мені довелося по
прохати батька, щоб і Тригубому, принаймні 
раз на день, увечері, було дозволено захо
дити з нами у льох. Річ у тім, що я хотів пе
редоручити Тригубому одну заважку для 
мене роботу. Під стовпом у льосі стояло ві
дро, то ж комусь його таки треба було ви
носити. Тригубий радо пристав на мою про
позицію і справно виконував свій обов'язок.

Ми, діти, вже не боялися негра, всі наші 
життєві інтереси зійшлися на ньому. Ні про 
що інше, як про негра, ми вже не могли го
ворити. Інша річ дорослі. Сидіти склавши ру
ки і чекати, поки з міської управи надійде 
якесь нове розпорядження, вони не могли. 
Отож, коли навіть батько, який мав нагляда
ти за в'язнем, подався у ліс на полювання, 
негр цілком належав нам, дітям.

Опівдні, коли дорослі йшли до лісу або на 
поле, ми, тобто я, брат і Тригубий, відчува
ючи, як калатають наші серця (так б'ється 
серце, коли людина вперше порушує якусь 
заборону), залазили у льох і довго сиділи 
там, начебто нам було доручено наглядати 
за негром. А віконце, залишене Тригубим і 
братом, тепер обсідали інші хлопчаки. Про
стягтись долілиць на вкритій гарячою пилю
кою землі, вони по черзі зазирали у віконце 
і спостерігали, як я, брат і Тригубий щораз 
ближче підсуваємося до в'язня. Якщо хто-не- 
будь не витримував спокуси і спускався слі
дом за нами у льох, то діставав від Тригубо- 
го доброго чосу.

І ми, й інші діти, щоранку позираючи на 
плай, що виринав з гущавини чагарників і 
тягся вздовж гірського пасма, молили бога,
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щоб там не з'явився одноногий «секретар» 
та не приніс з міста страшного наказу.

Поранена нога негра гноїлася, присохла 
кров скидалася на трав'яні стебельця. Зав
жди ми бачили перед собою цю рожеву 
роз'ятрену рану. Нарешті ми порадились між 
собою і вирішили, що треба допомогти не
грові звільнити ногу з пастки. Що може зро
бити той незграбний негр, що, скулившись, 
мовчки сидить на долівці і позирає на нас? 
Адже він тут тільки один.

Коли Тригубий, міцно затиснувши в руках 
ключа, якого я дістав з батькової коробки 
на інструменти, нагнувся над негром і ви
вільнив його ногу з пастки, той застогнав, 
нога його конвульсивно смикнулась. Тригу
бий з переляку жбурнув пастку під стіну і, 
плачучи, майнув з льоху, а я і брат так і ли
шилися сидіти, здаючись на негрову ласку. 
Нам аж дух перехопило від жаху. Та негр, 
замість підійти до нас і схопити своїми лазу
рями, сів і, обнявши коліна руками, втупив 
свій затуманений сльозами погляд у пастку 
під стіною. Коли засоромлений Тригубий 
вернувся в льох, ми з братом зустріли його 
приязною усмішкою. Адже негр виявився 
лагідним, як свійська тварина!..

Коли пізно увечері батько пішов замикати 
льох, я так розхвилювався, що не міг і сло
ва вимовити. Але він, помітивши, що негра 
розкуто, навіть не вилаяв мене. Чутка про 
те, що бранець-негр лагідний, наче свійська 
тварина, вмить поширилася по селу.

Наступного ранку, приставивши у льох сні
данок, я, брат і Тригубий побачили, що негр 
поклав пастку собі на коліна і зосереджено 
порається над нею. Коли Тригубий з переля
ку кинув був пастку під стінку, то в ній щось 
зіпсувалося. І тепер негр, мов той майстер, 
що приходить щовесни в село, вправними 
руками обмацував пастку, наміряючись її 
полагодити. Піднявши свого блискучого чор
ного лоба, він глянув на мене і на мигах дав 
знати, що йому треба. Я, радісний, перезир- 
нувся з Тригубим.

Ми побігли на обійстя голови сільської 
управи, з-під повітки витягли скриньку з ін
струментами, якими користувалася вся гро-* 
мада, і понесли її до льоху. Хоч у тій скринь
ці були речі, що могли правити за зброю, 
ми не вагаючись віддали її негрові. Як на 
нас, це чистісінька бридня, що негр, такий 
схожий на свійську тварину, ще недавно був 
солдатом. В'язень глянув на скриньку, потім 
на нас. Ми, радісно усміхаючись, стежили за 
негром.

— Він зовсім як людина,—тихо мовив до 
мене Тригубий Мене від щастя аж роз
пирало, я штовхнув брата і зареготав.. Дітла
хи під віконцем роти роззявили з подиву.

Поснідавши, ми знову вернулися в льох. 
Негр тим часом дістав із скриньки ключі і

молотки, порозкладав їх рядочком на ган
чірці. Коли ми посідали довкола, він, вищи
ривши в услдішці свої великі зуби, глянув на 
нас. Отак ми відкрили, що негр може усмі
хатися. І вмить між нами встановилися ней
мовірно тісні й глибокі, майже «людські» 
стосунки.

Пізно пополудні, коли вже ковалиха, лаю
чись неподобними словами, покликала Три- 
губого додому, ми з братом все ще непо
рушно сиділи на долівці, хоч у нас і боліли 
крижі, й стежили, як негр, побрязкуючи за
лізяччям, знову заходився лагодити пастку.

Ми зовсім не нудьгували, спостерігаючи, 
як леза пастки врізаються в негрову доло
ню, як м'ясиста його потилиця вкривається 
брудним потом. Від цього видовища мене 
вже не нудило, тепер я, споглядаючи негра, 
відчував змішану з цікавістю слабку відразу. 
А негр, надувши товсті щоки і щось мугика
ючи, увесь поринув у роботу. Брат, спер
шись об мої коліна, в захват! стежив за 
пальцями негра. Навколо нас роїлася муш
ва, ЇЇ настирливе дзижчання дратувало.

Спершу показавши, як лег*ю перекусує 
пастка цілиЯ жмут мотуззя, негр надзвичай-
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но урочисто й обережно поклав її на долів
ку і всміхнувся^до нас. По його блискучо- 
чорних щоках спливали тремтливі краплини 
поту. Ми ще довго дивилися в його лагідні 
очі — так, як звикли зазирати в очі кози чи 
мисливського пса. Гаряче повітря, спека не
мовби єднали нас, проникаючи в наші тіла, 
і ми всміхалися один до одного...

Одного дня «секретаря», в болоті, із за
кривавленим підборіддям, привезли до села. 
Сталося так, що він у лісі зірвався з невисо
кого урвища і не міг підвестися, аж поки 
йому не допомогли дорослі, що верталися з 
роботи. Вже перебуваючи в хаті голови сіль
ської управи, одноногий у відчаї помітив, що 
металева частина протеза зігнулася і тепер 
встромити в протез оцупок ноги неможли
во. Про наказ з міської управи одноногий 
навіть не прохопився. Дорослих це дратува
ло. А ми гадали собі так: якщо одноногий 
прийшов, щоб забрати в'язня, то, мабуть, 
було б краще, якби його не помітили в яру, 
щоб він там вмер з голоду. Але «секретар» 
прибув тільки для того, щоб повідомити про 
обставини, котрі не дозволяють префектурі 
забрати негра. За таку новину ми вирішили 
відплатити йому добром. Захопивши з со
бою протез і скриньку з інструментом, по
далися в льох до негра.

В'язень лежав на вогкій долівці і тихим 
басом співав пісню. Та пісня видалася нам 
такою дивною, нечувано свіжою, бриніли в 
ній і жаль, і смуток, і скарга. Ми були при
голомшені. Потім показали негрові пошкод
жений протез. Він підвівся, за якусь хвилину 
оглянув його, відтак взявся до роботи. Діти 
під віконцем радісно верещали, ми — я, 
брат і Тригубий — теж раділи й сміялися.

Надвечір, коли у льох зайшов одноногий, 
протез був готовий. Одноногий встромив 
оцупок ноги в протез, підвівся і пішов на 
майдан випробовувати протез. Схопивши не
гра за обидві руки, наче ми завжди так ро
били, ми разом піднялися на майдан.

Вдихаючи широкими ніздрями вечірню 
прохолоду, негр уважно стежив, як одноно
гий здійснював пробну прогулянку. То були 
чудові хвилини. Повернувшись з другого кін
ця майдану, одноногий дістав з кишені ци
гарку, запалив ЇЇ і передав негрові. Дим від 
цигарки був такий ядучий, що аж очі пекло. 
Негр хотів було затягнутися, але страшенно 
закашлявся, аж зігнувся. Одноногий розгу
бився і якось жалісливо усміхнувся, а ми за 
животи хапалися, так реготали. Та ось негр 
випростався, великою долонею витер сльо
зу на щоці і, витягнувши з кишені тісних по
лотняних штанів люльку, передав її одноно
гому. Той прийняв подарунок, а негр задово
лено хитнув головою. На них лилося надве
чірнє світло, а на землю лягали темно-пур
пурові тіні. Ми верещали від захвату, аж

горлянка боліла, реготали, мов несамовиті. 
Навколо негра і одноногого зчинилися гар
мидер і штовханина.

Відтоді ми частенько витягали негра з 
льоху і ходили разом брукованою вулицею, 
що тяглася через село. Дорослі нас за те не 
лаяли. Уздрівши на вулиці негра і юрбу діт
лахів, вони тільки опускали очі і обминали 
нас — приблизно так вони робили, коли їм 
на дорозі траплявся громадський бугай. Ко
ли діти мали роботу вдома і не могли наві
датись до льоху, негр сам виходив на майдан 
і дрімав у затінку дерев, або ж повільно, 
похиливши голову, ходив вулицею туди й 
сюди. Це вже нікого — ні малих, ні дорос
лих — не лякало і не бентежило. Як мислив
ські собаки, як діти, як дерева, негр став 
складовою частиною сільського життя.

Коли, бувало, батько вдосвіта приносив 
додому у збитій з дощок довгастій пастці 
гладеньку і довгу, мов змія, ласицю, ми зав
жди допомагали йому здирати з неї шкурку. 
І нам дуже хотілося, щоб негр прийшов гля
нути на нашу роботу. А коли негр мав при
йти, то ми вже чекали і , затамувавши подих, 
стояли поряд з батьком, котрий із закривав
леним ножем в руках спритно порався коло 
ласиці. Знявши шкуру, батько патрав 
нутрощі, а ми їх виносили на смітник. 
Коли ми верталися назад, то вивернута ла- 
сичина шкурка, виблискуючи синіми прожил
ками, вже була розтягнута і прибита цвяш
ками на дошці. Скрикуючи по-пташиному, 
негр стежив, як батькові пальці розгладжу
вали шкурку, а ми стояли й пишалися бать
ковою майстерністю. Бувало, батько покро
пить водою шкурку і теж гляне доброзичли
во на негра. У такі хвилини, я, брат, негр і 
батько наче становили одну родину.

В'язень занадився був також відвідувати 
коваля в кузні. В ті дні, коли Тригубий, голий 
до пояса, допомагав батькові кувати мотику, 
нам особливо подобалось разом з негром 
заходити до кузні. Коли коваль чорними від 
вугілля голими руками хапав розжарений 
шмат заліза й кидав у воду, негр, а за ним і 
ми аж зойкали. Коваль часто самовдоволе- 
но, аби похизуватися своєю спритністю, по
вторював цю небезпечну витівку.

Жінки також перестали боятися негра. 
Вони інколи навіть наважувалися власноруч
но давати йому їжу.

Вже і літо в розпалі було, а з міста так і 
не надійшло жодного наказу. Люди подей
кували, начебто місто згоріло під час пові
тряного нальоту. Щоправда, ця подія ніяк не 
вплинула на життя нашого села. Надворі сто
яла жахлива спека, повітря в селі було гаря
чіше, ніж у тому місті, що згоріло. А в льосі, 
куди свіже повітря майже не проходило, 
завжди стояв густий неприємний дух.
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Якось пополудні Тригубий запропонував 
піти разом з негром купатися до ставка, і ми, 
здивовані з того, що нам це не спало на 
думку раніше, схопивши полоненого за ру
ки, потягли його наверх. На майдані діти 
зустріли нас радісними вигуками, і ми гур
том побігли до ставка. Ми поскидали одяг, 
роздягли негра, і всі разом гамірливою юр
бою пострибали у воду. Ми були в захваті 
від нашої нової забави. Навіть у найглибшо
му місці вода сягала негрові лише до пояса. 
Щоразу, коли ми на нього бризкали, він 
ячав, як недорізана курка, ховав голову у во
ду, а виринаючи, радісно верещав. Мокра 
шкіра його, що виблискувала на сонці, мов 
шкіра вороного коня, нам дуже подобалася. 
Ми зняли таку бучу, так верещали, що не 
помітили, як дівчата, що скупчилися було 
під дубом, і собі пострибали у воду. Тригу
бий причепився до дівчат, а ми з негром об
рали собі зручне місце і дивилися, які він 
штуки виробляє. Тепле сонячне проміння ли
лося на нашу шкіру, вода мерехтіла і, здава
лося, кипіла. Тригубий реготав, ганявся за 
дівчатами, гучно ляскав долонею по їхніх 
мокрих спинах. Ми реготали, а дівчата пла
кали. Потім Тригубий голяком побіг у двір 
крамаря і виволік звідти цапа. Ми бурхливи
ми оплесками привітали нову витівку Тригу- 
бого. А негр, щоб догодити дітям, шцроко 
роззявив рота, щось гукнув і, вистрибнувши 
з води, почав дратувати переляканого 
цапа...

Хіба я зможу передати, як веселилися ми 
тоді, як виблискувало на наших мокрих тілах 
сонячне проміння того далекого літнього 
дня, як галасували ми тоді, вдоволені та ща
сливі? Те літо, ту радість, що бризнула, як 
нафта із свердловини, ми ніколи не забуде
мо, вони житимуть в наших серцях вічно.

Того ж таки дня, давнього дня нашої весе
лої купелі, надвечір ринула страшна злива, 
що не переставала і вночі. Вся долина пото
нула в тумані. Наступного ранку я, брат і 
Тригубий, тулячись попідстінню, щоб не 
змокнути, занесли негрові їсти. Поснідавши, 
негр обхопив руками коліна і тихо заспівав. 
Ловлячи простягнутими долонями бризки 
дощу, що влітали крізь віконце в льох, ми 
поринули в урочисто-широке море його пі
сні, Коли негр скінчив співати, з віконця вже 
не бризкав дощ. Схопивши усміхненого не
гра за руки, ми потягли його на майдан. Ту
ман у долині швидко розвіювався, дерева 
стояли обважнілі, напившись дощової води. 
Повівав вітерець, і на землю опадало трем
тливе мокре листя, сипалися краплі води. 
І раптом засяяло сонце, засюрчали цикади, 
і ми, посідавши на камені біля льоху, вди
хали напоєне запахом свіжої зелені повітря.

Ми і пополудні так сиділи, аж поки зі стеж
ки, що йде гаєм, виринув одноногий з пара

солькою під пахвою і подався до двору го
лови сільської управи.

Ми майнули під старе персикове дерево і 
звідти пильно стежили, коли вийде одноно
гий. Та «секретар» не з'являвся. Замість того 
на даху комори у дворі голови задзелень
кав дзвін, скликаючи усіх дорослих на схо
дини. І в ту ж мить з-під мокрих піддашків 
висипали і жінки, і дітвора. Я оглянувся на 
негра і, помітивши, що з його блискучого 
обличчя враз зникла усмішка, відчув у душі 
якусь невиразну тривогу. Я, брат і Тригубий, 
залишивши негра самого, помчали до двору 
голови.

Там усе ще стояв одноногий, а голова, 
мовби й не помічаючи нас, сидів по-турець
кому на помості, заглибившись у роздуми. 
Збуджені, змучені тривожним передчуттям, 
ми чекали, поки збереться громада. З полів, 
що в долині, з лісу, кинувши роботу, незадо- 
волені й набурмосені сходилися люди. При
йшов і наш батько з підвішеною до цівки 
рушниці дичиною.

Тільки-но розпочалися збори, як одноно
гий «секретар» пояснив, що настав час пере
дати полоненого властям. Ця новина нас при
голомшила. Солдати, сказав одноногий, мали 
б самі забрати негра, але через те, що у вій
ську, як видно, панує безладдя, доведеться 
везти негра до міста нам. Селяни розгубили
ся: мовляв, то марудна справа; ніщо ж інше 
їх не бентежило. А нас охопили страх і від
чай, бо якщо віддати негра до міста, то що 
ж залишиться в селі? Нам тоді і літо буде не
миле.

Неодмінно треба попередити про все не
гра. І я, прослизнувши крізь юрбу, гайнув 
до майдану, де біля льоху сидів негр. Захе
кавшись, я став перед ним, а він підвів на 
мене свої затуманені очі. Але ж я не міг 
йому нічого переказати! Засмучений і схви
льований стояв я перед ним, а він, обхопив
ши коліна руками, сидів і дивився мені в очі. 
Його повні, як риб'ячий живіт під час нере- 
сту, губи іноді розтулялися, і тоді було видно 
сліпучо-білі зуби. Я оглянувся і помітив, що 
гурт людей на чолі з одноногим вийшов з 
двору голови і наближається до майдану. Я 
заходився термосити негра. Що його роби
ти, коли він мовчить і тільки похитує головою 
на м'язистій шиї? Похнюпившись, я випустив 
його плече.

Та раптом негр підводиться, виростає пе- 
реді мною, мов високе дерево, хапає мене 
за плече, притискає до себе і тягне за собою 
в льох. Якусь хвилину, вже в льосі, я бачив 
тільки його розгублені, метушливі рухи. 
Відтак негр опустив ляду і пасткою, яку він 
колись полагодив, з'єднав кільце на ляді з 
опорою, що стирчала у стіні.

Зиркнувши на налиті кров'ю мутні очі не
гра, що понуро спускався сходами, я враз
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зрозумів, що він знову обернувся на неро
зумного дикого звіра, знову став небезпеч
ною істотою, якою був тоді, коли його спі
ймали. Я глянув на нього, потім на замкнену 
ляду, на пастку, а відтак перевів погляд на 
свої босі ноги. Страх і відчай повінню рину
ли в мою душу. Я відстрибнув назад і при
хилився плечем до стіни. Похнюпивши голо
ву, негр стояв посеред льоху.

Над льохом затупотіло, спершу тихо, по
тім дужче, здавалося, наче по ляді дрібоче 
цілий табун курей. Примоцьована до ляди 
пастка засмикалася. Груба дубова ляда, ко
тра раніше замикала негра у льосі, тепер 
замикала цілий світ: селян, дітей, дерева й 
долину.

До віконця припали людські обличчя; сти
каючись одне з одним, вони зазирали в 
льох. Люди нагорі, видно, щось задумали. 
Почулися вигуки, потім запала тиша, і з ві
конця погрозливо висунулася цівка рушни
ці. Негр, мов дикий звір, стрибнув уперед і 
притиснув мене до себе, мов щит. Я мимо
волі застогнав од болю, звиваючися в його 
руках. Тепер я був бранцем, запоручником. 
Негр став ворогом, а мої захисники гомо
нять там нагорі, за лядою. Страх клубком 
підкотив мені до горла, і я нестримно зари
дав. Борсаючись у цупких негрових руках, я 
заливався безсилими сльозами. Адже тепер 
я став в'язнем, і чиїм?

Дуло рушниці зникло з-перед віконечка, 
людський гамір дужчав, там нагорі щось 
збуджено обговорювали. Негр, міцно сти
снувши мої руки, що вони аж терпли, мовчки 
присів у куточку, де йому вже не могла за
грожувати рушниця. Він і мене поволік у ку
ток, і я, як бувало в часи нашої дружби, став 
навколішки біля нього, відчуваючи різкий 
запах його тіла. А люди нагорі все ще ради
лися про щось. Інколи у віконце заглядав 
батько. Щоразу, коли він кивав головою сво
єму синові-бранцеві, я заливався сльозами. 
Почало сутеніти. Як морський приплив, су
тінки спочатку заповнили льох, потім погу
стішали і по той бік віконця, на майдані. 
Коли стало темно, люди підходили до вікон
ця й підбадьорливо гукали до мене. Навіть 
після того, як вони перестали заглядати у 
віконце, я ще довго чув тупіт батькових ніг. 
Та незабаром все затихло, і нічна пітьма за
полонила льох.

Негр випустив мою руку і глянув на мене 
так, наче згадка про приязні почуття, що 
панували між нами ще сьогодні вранці, кра
яла йому серце. Я тремтів од страху, нама
гаючись не дивитись на нього. А негр, схи
ливши голову між колін, сидів у темряві й 
не ворушився. Я почував себе таким самот
нім і покинутим, нещасним, як спіймана в 
пастку ласиця, і відчаю моєму не. було 
краю.

Я підвівся, підійшов до сходів, помацав 
пастку. Холодна. Я не знав, що мені робити. 
Я був схожий на те зайченя, котре, хоч і не 
вірить, що потрапило у пастку, гине, дивля
чись, як залізні щелепи вгризаються в лапи. 
Який-бо я був дурень, що повірив у дружбу 
негра! Але ж хіба можна було не вірити то
му чорному велетневі, що завжди так при
язно всміхався?

Мене морозило. Я сидів і цокотів зубами. 
До того ще й живіт заболів, аж піт на лобі 
виступив. Хоч-не-хоч, а довелося скориста
тися негровим відром. Відтак я знову сів у 
куточку під стіною. Я почував себе таким 
змордованим, виснаженим, байдужим, що 
вже і не сподівався вибратися з пастки. При
павши лобом до стіни, що зберігала ще 
денне тепло, я тихо хлипав. Ніч була довга, 
повіяло вогкістю, десь у лісі завили вовки. 
Але втома нарешті зморила мене, і я за
снув.

Я прокинувся, бо міцна негрова долоня 
стискала моє плече, аж рука мліла. У віконце 
просочувалися клапті туману і людські го
лоси. Було також чути поскрипування проте
за одноногого. Незабаром у ляду загупав 
молот. Це важке гупання відлунювало в жи
воті, кололо в груди. Негр заверещав і, ще 
дужче стиснувши моє плече, виволік мене 
на середину льоху, щоб люди під віконцем 
могли все бачити. Я не розумів, навіщо це 
йому потрібно. Безліч очей бачили мою 
ганьбу, коли негр тримав мене в своїх ла
пах, мов якогось зайця. Коли б серед тих 
очей були і заплакані очі брата, я з сорому 
відкусив би собі, мабуть, язика. Але під ві
концем юрмилися лише дорослі.

Коли удари молота почастішали, негр схо
пив мене своєю здоровенною рукою за 
шию. Його нігті боляче впиналися в м'яку 
шкіру, не давали дихати. Я лементував, дри
гаючи ногами і вимахуючи руками, із задер
тою назад головою. Яка тр ганьба, коли лю
ди дивляться, а я пручаюсь, силкуюсь утекти 
від негра, що наче приклеївся до мене зза
ду, стусаю п'яткою його в коліно, але його 
волохата рука міцно тримає мене. Мій ле
мент тоне в його верещанні.

Там, за віконцем вже не видно людських 
облич. Я зміркував, що, мабуть, злякані жор
стокістю негра, люди побігли до ляди, аби 
зупинити тих, що вламувалися в льох. Негр 
теж перестав верещати, а пальці на моїй 
шиї ослабли. Я знову відчув вдячність до 
людей за віконечком.

Але так тривало недовго. Нагорі знову 
несамовито загрюкали в ляду, у віконці з'я
вилися людські обличчя, негр закричав, міц
но стискаючи мене за горло. Моя голова 
перехилилася назад, а з спотворених болем 
уст мимоволі зірвався зойк, схожий на ми
шаче пищання. Отже, дорослим таки байду-
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же, що буде зі мною. Знаючи, що цей негр 
задушить мене, вони заходилися розламува
ти ляду. Якщо вони проламають ляду, то 
негр мене напевне задушить, і вони поба
чать лише мій задубілий труп. У цілковитому 
відчаї, палаючи ненавистю, я лементував і 
плакав. А наді мною все гупав і гупав молот, 
здавалося, наче гримотить безліч возів. З 
носа мені заюшила кров. Нарешті ляда затрі
щала, сходами сповзли чиїсь брудні волоха
ті ноги, і вмить льох заповнили розлючені 
люди. Негр щось вигукнув і, притиснувшись 
до стіни, не випускав мене з рук. Я відчував 
його спітніле гаряче тіло. Я бридився того 
дотику. Я відчував ненависть і до негра, що 
своїми нігтями вп'явся мені в горло, І ДО  
людей, котрі, скупчившись коло сходів, ди
вилися на мою ганьбу. А негр усе верещав. 
Його вигуки болем відлунювали в моїх ву
хах, я падав у гаряче солодке забуття. Негр 
захекано дихав мені в потилицю.

З людської юрби вийшов батько, в руці він 
стискав сокиру. Я тільки помітив, які люті, 
мов у собаки, його очі. Негрові нігті ще дуж
че вп'ялися в мою шию, і я застогнав. Бать
ко, замахнувшись сокирою, скочив до нас> 
і я заплющив очі. Схопивши мою ліву руку 
за зап'ясток, негр підняв її над головою, щоб 
захиститися. Люди загули, а я почув глухий 
удар. По блискучо-чорній шкірі негрової 
руки під моїм підборіддям великими крап
линами котилася кров. До мене кинулися 
люди, але я тільки відчув, як ослабли негро
ві пальці, а моє тіло залила, тепла хвиля зне
моги.

Коли я розплющив очі, був ранок. Я ле
жав на своєму ліжку в кімнаті на горищі. 
Біля дверей стояли Тригубий, брат і погляда
ли на мене. Я поворушив губами. Тригубий і 
брат, весело вигукуючи, кинулись униз і вер
нулися з батьком та дружиною крамаря. 
Мене мучив голод, але коли батько підніс до 
моїх уст глек з козячим молоком, мене за
нудило, я застогнав, зціпивши зуби, і моло
ко полилося по шиї та грудях. Я нікого не 
хотів бачити — ні батька, ні інших. Я немовби 
і зараз бачив, як вони, вищиривши зуби, під
нявши угору сокири, кидаються на мене. Я 
стогнав доти, поки вони не вийшли з кімна
ти.

Згодом я відчув на собі ніжний дотик м'я
кої братової руки. Мовчки, заплющивши очі, 
я прислухався до тихої братової мови. Брат 
розповідав, що діти вже збирали хмиз, щоб 
спалити труп негра, але одноногий наказав 
віднести його в долину і кинути в старій ко
пальні. А щоб туди не добулися вовки, вирі
шили вхід забити дошками, — нехай, мовляв, 
негр там і зогниє. «А ми гадали, що ти вже 
не оживеш, — додав він, помовчавши, — бо 
дві доби ти лежав, наче мертвий». Відчува
ючи дотик братової долоні, я міцно заснув.

Прокинувся я аж пополудні і вперше поба
чив, що моя поранена рука обмотана поло
тенцем. Поклавши на груди набряклі, наче 
чужі руки, я довго оглядав усе навколо. У 
кімнаті не було нікого. Крізь вікно долинав 
неприємний запах. Хоч я і здогадувався, що 
то таке, я не відчував жодного жалю.

Коли в хаті посутеніло, а знадвору повіяло 
прохолодою, я несміливо підвівся з ліжка, 
обережно, щоб не зачепити поранену руку, 
сперся на підвіконня і глянув на село. Над 
вулицею, над будинками, під всією долиною 
стояв трупний запах, він огортав моє тіло, 
безголосо волав до мене, мов у якомусь 
кошмарі. Пітьма лягала на землю. Коли-не- 
коли мовчазні чоловіки квапливо спускали
ся в долину. Мене нудило, коли я дивився на 
них, і тому я щоразу одхилявся од вікна. 
Поки я одужував, дорослі чоловіки наче 
обернулися на якихось потвор. Я стояв і 
тремтів, закусивши зубами висохлі губи, і ди
вився, як золотаве каміння на дорозі роз
пливалося, втрачало свої обриси, ставало 
темно-пурпуровим, а відтак тонуло в непро
зорій фіолетовій пітьмі. Час від часу з очей 
мені скочувалась сльоза і, падаючи на потрі
скані губи, люто пекла.

Нараз з-за складу висипала галаслива діт
вора. Ноги мені тремтіли, мов після трива
лої хвороби, коли я спускався темними схо
дами. Опинившись на вулиці — дорослих 
ніде не було, — я подався туди, де чулися 
дитячі вигуки.

Дітвора з'юрмилася на трав'янистому схи
лі, що спускався до потічка в долині. Діти 
ганяли туди й сюди разом з собаками і ве
рещали. А дорослі внизу, в чагарнику, ще 
поралися біля покинутої копальні, куди мали 
кинути труп негра. Чути було важкі удари 
молота, — видно, забивали палю. Дорослі 
мовчки робили своє діло, а дітлахи кричали 
й бігали у відблисках погаслого сонця. Я при
хилився до дерева і стежив за дитячою 
грою. Діти притягли хвіст літака, який упав у 
лісі, і тепер спускалися на ньому вниз тра
в'янистим схилом, як на санчатах, скрикуючи 
від захвату. Слідом за ними, гавкаючи, мча
ли собаки.

З дитячої юрби, тримаючи в зубах травин
ку, вийшов' Тригубий і зупинився під струн
ким дубом, позираючи на мене. Я одвернув
ся від нього, вдаючи, що пильно стежу за 
дитячими розвагами. Тригубий, зацікавлено 
придивляючись до моєї пораненої руки, 
принюхався.

— Твоя зморщена долоня пахне не дуже 
приємно, — мовив він нарешті.

Я твердо глянув в очі Тригубому, який 
зухвало дивився на мене, готовий відбити 
напад.

— Це зовсім не мій запах, — почав я тихо 
захриплим голосом. — Це запах негра.
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Тригубий здивовано вирячився на мене, 
потім здвигнув плечима і побіг до товари
шів.

І раптом у голові мені сяйнула думка, що 
я вже не дитина. Бійка з Тригубим, полюван
ня на пташок місячної ночі, ігри з санками, 
вовченята — все це не для мене. Все це вже 
мене не стосувалося.

Я втомлено присів на ще теплу землю. 
Людей, що мовчки поралися в долині біля 
старої копальні, не видно за буйною тра
вою. Сутінь навколо густішала, скоро зроби
лося майже зовсім темно.

— Гей, жабеня, вже оклигало? — суха га
ряча долоня лягла на мою гблову, але я не 
мав охоти оглядатися і вставати. Я непоруш
но сидів, прислухаючись до дитячих голосів, 
проте краєчком ока помітив коло моєї ноги 
чорний протез одноногого.

— Чого ж ти не спускаєшся на санчатах, 
жабеня? — промовив одноногий. — Я гадав, 
що це твій винахід.

Я мовчав. Поскрипуючи протезом, одно
ногий сів на землю, витягнув подаровану 
негром люльку* запалив. Тютюновий дим 
вдирається в ніздрі, їсть очі. і одноногий, і 
я тонемо в сизому тумані.

— Війна — річ страшна. Вона і по дитячих 
пальцях бгє, — веде далі одноногий.

Я мовчу. Війна, та кривава і всеосяжна бо
ротьба, ще й досі триває. У далеких краях 
вирує та війна, до нас вона, видно, не доко
титься і не понесе нас із собою, як повінь 
отари овець, не замулить наші луки. Але 
вона покалічила мої руки, а в руки батька, 
сп'янілого від крові, вклала сокиру.

— Кажуть, що війна скоро закінчиться, — 
врочисто виголошує одноногий. — До вій
ськової комендатури у місті годі й додзво
нитися, бо всюди безладдя, не знаю навіть, 
як воно далі буде.

Чути, як у долині гупає молот.
— Ще працюють, — прислухається одно

ногий. __Твій батько, либонь, теж забиває
палю.

Я мовчки слухаю, як крізь дитячий вереск 
і регіт долинає гупання молота. Одноногий 
тим часом звичними рухами одв'язав про
тез. Я глянув на протез.

— Гей, — гукнув до дітей одноногий. — 
Тягніть-но сюди санчата! — Діти, весело пе
регукуючись, підійшли. Коли одноногий, 
стрибаючи на одній нозі, продерся крізь юр
бу дітлахів до санчат, я схопив протеза й по
біг униз. Протез був дуже важкий, я ледве 
тягнув його. Густа трава почала вкриватися 
росою, мої босі ноги свербіли. Я зупинився 
аж унизу під горою. Темно і тихо. Тільки 
дитячі голоси там, на вершині схилу, краяли 
тишу.

Ось гамір і сміх чути ближче, зашелестіла 
трава, але санчат не видно. І враз десь по
близу пролунав глухий удар, а ще за мить 
повз мене промчав хвіст літака без людей. 
Кинувши протез на землю, я побіг угору мо
крим схилом.

У темній траві під великим каменем, роз
кинувши руки, горілиць лежав усміхнений 
одноногий. Я схиляюсь над ним і бачу, що 
з носа і вух йому тече густа кров. Зачувши 
шурхіт дитячих ніг, що мчать униз, я випро
стуюсь і знову рушаю нагору. Я звик до рап
тової смерті, до трупів з гримасою на облич
чі або усмішкою на устах, звик, як звикають 
до цього у містах.

Мабуть, на тому хмизі, що його зібрали 
для негра, спалять одноногого.

Я піднімаю затуманені сльозами очі на 
сіре, імлисте небо і йду шукати брата.

З японської переклав 
Іван ДЗЮБ
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