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Дило-бей перевернувся обличчям до стіни. Під вагою його
опасистого тіла ліжко зарипіло. На стіні грав сонячний промінь. Денне
світло вийшло з-за кряжу Аладагу і зазирало у вікна, запнуті брудними
завісками. Дило-бей-розплющив очі й примружився. «Мабуть, уже
скоро полудень», подумав він. Хотів був підвестися, та руки-ноги
затерпли. Як ліг увечері, так оце щойно прокинувся.

Хвилину Дило дивився на стіну, де мерехтіло сонячне світло. В

тоненькому промені, що просмикувався між завісками, танцювали тисячі
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дрібнесеньких пилинок. Здавалося, щось їх притягувало до світлого

стовпчика. Дило випростав свої волохаті руки, почухався й потягся до

сигарет, які лежали в узголів ї. Дістав одну з пачки й запалив. На

якусь мить затримав у собі дим, а потім щосили видихнув,
спрямовуючи в променистий стовпчик. Пилинки сполошено закрутилися, тікаючи
від диму. Гра сподобалася Дило-беєві. Удруге він випустив дим

повільніше. Дим помалу дійшов до світлого стовпчика і заклубочився в

ньому.
Коли Дило зібрав у роті дим, щоб дмухнути втретє, двері

потихеньку відчинилися, й виткнулася голова Сейро. Дило насупився і

випустив дим понад ковдрою. Сейро боязко підійшла до ліжка. Дило
зміряв поглядом постать молодої дружини від кучерявої голови й до ніг,
прикрашених браслетами. Дивився й супився, звівши докупи брови.
Відчував відразу до худенького тіла, карих очей, лебединої шиї Сейро-
ханим.

Чого ти стоїш, мов побита собака? Краще принеси айрану!1
обізвався він.

Сейро винувато повернулася й вийшла.

Ну й жінку бог послав, пробурмотів Дило-бей. Ще й

року не минуло, відколи лягла в подружнє ліжко, а вже нікуди не

годиться.

Устав сердитий і, вдягаючись, згадав той день, коли вперше
побачив Сейро.

«Що мені тоді сподобалося в цій худій як тріска чорнявці? Це
мене підбив Силго. Такої красуні, мовляв, іще світ не бачив, на неї

накидає оком син Шеро-бея, і взагалі в Сарагьолі кращої за неї не було
й не буде. А я здуру й повірив старому», думав Дило.

В пам яті його зринула перша ніч із Сейро. Як вона закусила
подушку. як тамувала біль. Та й досі вона терпить його через силу. Ні,
не пощастило йому з жінкою. Наче і їсти є що і пити, а вона худа, як

скіпка...

Сейро увійшла з мідним кухлем. Стала перед Дило-беєм. Чоловік

глянув на її руки. Вони тремтіли так, що айран мало не

розхлюпувався. «Ця жінка не має сили навіть кухля втримати. Де вже їй до чогось

іншого», подумав він. Випив айран, витер вуса й віддав кухоль.
Чого ти стовбичиш гіереді мною! гаркнув на Сейро.

Чого стоїш та дивишся? Сніданок приготуй!
Сейро схилила голову, повернулась і вийшла. Дило ще дужче

насупився.

«Одяг на ній висить, як на жердині. Не варта вона моєї уваги.
Треба її послати на роботу, хай овець доїть, пшеницю віє. Жінки з неї
не буде. А мене й інші полюблять».

Сейро розпалила вогонь, поставила чайник. Невдовзі він стиха

засвистів-заспівав. На душі стало тепло й затишно. Згадалося
недавнє минуле, домівка.

Бідний, але гордий батько. Згорблена важкою працею маги.

Купа дітлахів, голих і босих, з тоненькими ніжками й роздутими
животами. їх стільки, що важко запам ятати, кого як звуть... І раптом, як грім
з ясного неба, свати від Дило-бея. Ситі, вгодовані. Розгублений
батько. Заплакана мати. А їй самій хотілося голосити з розпуки. Цілий
вечір стояла, чекаючи, під дверима. Чула, як батько сказав: «Дозволь ме¬

1 Айран напій з кисляку та води.
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ні хоч порадитися...» Злякані брати й сестри, що, тремтячи, збилися

докупи. А поряд ремигали уві сні корови. Батько винувато пояснював:

«Нічого не вдієш, дочко. У нас немає іншої ради. Дило-бей не який-

небудь голодранець, щоб я йому показав на двері. У нас ані клаптя

своєї землі. Дило-бей всемогутній. Думаєш, мені хочеться віддавати
тебе за нього? Я залюбки віддав би тебе за того, хто тобі до серця.
Дило-бей старий, йому стільки років, скільки мені. Але ж я бідний і

немічний. А він багатий і здоровий. З часом звикнеш, полюбиш. Хоч
не голодна будеш. Житимеш у теплі й добрі. Послухай мене, дочко...»

Він похнюпився й заплакав. Потривожені корови заревли.
«Гаразд, тату. Я вийду за нього, через силу сказала вона.

Тільки не плачте. Заради вас, заради братів і сестер я згодна на все.

Принаймні врятую їх від голоду...»
Обнявши батька, заридала. Батько витер очі, підвівся й

похнюплений пішов до кімнати й сказав сватам: «Моя дочка згодна

вийти за Дило-бея».
Мати послала одного з дітей до Шамо позичити цукру. Потім

налила солодкий чай у склянки і звеліла доньці віднести в кімнату. А
коли та повернулася, промовила: «Хай тобі щастить. І хай боронить
тебе аллах».

Того вечора Сейро попросила меншу сестру піти до Шамо й
переказати його синові Реджо: «Забудь мене. Якщо зустрінемося, то хіба
в день Страшного суду».

Через тиждень наречена пішла в дім свого чоловіка. Без дувака ',
без посагу. І стала слухняною рабою Дило-бея, жорстокого,
брутального.

Минув місяць, другий. Сейро роздивилася, що діється в домі.
Бачила страждання третьої дружини, місце якої зайняла вона, і радість
двох перших жінок Дило, бо з явилася ще одна помічниця.

Чайник закипів і, якби кришка його не злетіла, Сейро, мабуть, не

вийшла б із полону забуття. Схопивши кришку, Сейро звелася на

ноги, дістала із скрині мед та масло.

Вона помітила, що чоловік дуже змінився. Став вередливий,
роздратований. Раніше щоразу привозив з містечка гостинці, а тепер
повертався з порожніми руками. Сейро не розуміла, чому. Може, винна

вона сама? Може, з нею щось негаразд? Попросила Мелле Мисто, щоб
дала привороту. Нишком домішувала зілля у воду. Та приворот не

подіяв. Що ж буде далі? Скоро вона стане йому непотрібна. Так само, як

ті троє. Але чому? Цього Сейро не могла знати.

Вона попросила шофера Орго, щоб той привіз із міста крем та

всякі мальовидла. Намастилася кремом, підсурмила свої чорні вії,
нарум янила щоки. Та дарма...

Тримаючи тацю із сніданком, Сейро боязко відчинила двері.
Дило-бей сидів на канапі, дивився у вікно. Двері зарипіли, й він

повернувся.
Постав сніданок і принеси води вмитися, сказав і знову

почав дивитися у вікно. Сейро вийшла. Невдовзі увійшла з великою

мискою та глеком. Миску поставила біля ніг чоловіка. Він устав. Сейро
злила йому, подала рушник, який висів на ліжку. Дило-бей витерся й
запитав:

Трактори в полі?
Так.

1 Д у в а к весільний серпанок.
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Важко сопучи, Дило почав їсти.

Раніше за столом сиділи удвох. Прислуговувала третя дружина.
Тепер, коли чоловік сидів сам, Сейро відчула всім серцем, як страждала
тоді третя дружина. До горла ніби підкотився клубок. Дило-бей
підвів голову й зиркнув на Сейро.

«Чого вона хлипає, суча дочка? Сказати б голодна? Так ні, їсти
є досхочу. Чи, може, не до смаку наша страва? Недаремно кажуть:
«Собачий шлунок масла не приймає». Отакі вони всі, голодранці.
Вдома ходила задрипана, їла всякий непотріб. А це стала ханим і
запаніла. Не можна спокійно поснідати. То охкає, то ойкає. Нічого іншого
мати не навчила».

'

Сейро опустила голову. їй перехопило дихання. Вона стиснула
зуби, кров ударила в лице.

Прибери на столі, сказав, гикнувши, Дило-бей. Не стій

переді мною, сопучи та охкаючи.

Сейро прибирала посуд. Поки дійшла до кухні, ще стримувала
сльози. А тоді сіла біля печі й розплакалася.

Увійшла перша дружина Дило-бея. Глянула на Сейро й похитала

головою. Сіла навпочіпки поруч. Сейро повернула голову й
подивилася на жінку очима, повними сліз. Своїм поглядом Сейро благала

поради у жінки, чиї коси вже притрусила сивина.

Не плач, дитино, сказала жінка, не плач.

Сейро обхопила руками її шию й заридала.

Не витримаю, матінко, сили вже не маю, промовила між

вибухами плачу.

Треба витримати, відповіла жінка. Треба, дитино. Така
наша доля. Обридла ти цьому гяурові. Терпи... Нам довелося

пережити таке ж саме. Я була найвродливіша дівчина в Сарагьолі, коли він

узяв мене першою дружиною. А тепер глянь на моє обличчя. Ми як той

одяг, що його бей купує в місті. Зноситься, він новий купить. Часом

викидає ще й не старий. Як тебе. Тож заспокойся, бо сльозами горю
не допоможеш.

Тим часом Дило-бей, накинувши піджак на плечі, вийшов надвір.
В обличчя дихнуло теплом, сонце засліпило очі. Дило-бей потягнувся,
позіхнув.

А навколо, буяла весняна природа. Гуркотіння трактора
зливалося з пташиним щебетанням, і ранковий вітерець наспівував стару і
вічно нову пісню. Вся долина, ген-ген, аж до гір Аладагу, була вкрита
морем жовтих квітів, між якими повилася березка та червоніли
тюльпани. І барвиста рівнина, й оповиті синіми туманами гори, все це,

здавалося, було створене служити дорогоцінною оправою для Сарагьолу.
Над ним з любов ю схилилися сонячні безхмарні небеса. А скільки
квітів у Сарагьолі! Вони затопили все село. Люди ще не бачили такої
навали квітів. Проте сарагьолці не відчували вдячності до природи.
Навпаки, здавалося, вони їй мстилися. За що? Може, за те, що вона

покорилась була зимі. Жовті, червоні, голубі трактори різали своїми

плугами тіло родючої долини. Над нею здіймалися хмари куряви.
Плуги краяли землю, і барвисті квіти падали ряд за рядом. А туди, де

пройшов плуг, зліталися зграї птахів шпаки, гави, горобці. На
щойно вивернутих скибах землі звивалися черв яки, лежали лялечки.

Пташки хапали їх і несли над квітучою долиною туди, де в

гніздечках чекали своєї поживи пташенята І всі вони і пташки, і хробаки,



16 ОМЕР ПОЛАТ. Сарагьол
- и « ' »

і квіти вели боротьбу за життя. І кожне з них рано чи пізно

терпіло поразку.
Теплий весняний вітер доніс дух зораної землі. Почувши його, Дн-

ло збадьорився. Йому перехотілося спати, зникла млявість. Він

повернувся до гори Катевілер, на схилах якої лежав хутір Джимшід-бея,
всього десять хат. Серед них білів будинок самого Джимшіда. Дило-
бей пригадав Ділан. Гнучку, з очима газелі. Ділан донька Джн.м-
шіда.

Дило присів на камінь. Вхопив у руки голову. Розкошлатив
товстими пальцями сивий чуб. Очі під густими бровами вп ялися у білий

будинок, який наче вріс у схили Катевілера.
О, той перший день, коли він побачив її. Вона промайнула перед

ним, наче мрія. Погойдуючи стегнами, несла батькові глечик з айраном.
«Ах, Ділан, промовив подумки Дило. Краще б мої очі не

бачили тебе в той день. Краще б мої ноги не пішли на те весілля. Або ж

ти була не з явилася там. Краще б уже я став ворогом Шеро-беєві.
Краще б я не питав, чия ти. Ти запалила мене, ти спопелила моє

серце. Я згоряю, Ділан, згоряю. Важко кохати в такому віці, Ділан».
Дило устав з каменя і почвалав до села. Хати в селі посідали,

дахи попровалювалися, поросли травою. Дило проминув напівзруйновану
халупу.

«Оселя Силго, подумав він. Ах, якби старий був на моєму
боці. Розкрив би йому своє серце. Він, мабуть, зумів би зарадити моєму
горю. Не треба було виганяти його».

Дило-бей зупинився. Запалив сигарету. Зайшов у двір.
«Нерозумна голова. Дай, думаю, вижену всіх людей із села. Хай

переселяються на інше місце. А чим завинив старий Силго? Чому я не

затримав його? Хай би жив у своїй халупі. Я б не збіднів від того.

Недаремно ж кажуть: «Що скеля вітрові й що вітер скелі?» Він знав

про мою любов. Я думав, що він залишиться, а він пішов разом з

усіма».
П ятеро дітлахів гралися поблизу в піжмурки. Це були діти водіїв.

Один хлопчик забіг у двір і сховався в халупі. Дило-бея він не

помітив. Дило не розсердився, навіть зрадів. Дитяча гра його зацікавила.
Він сів біля халупи. У двір заскочили інші хлопці. Шукали того, що

заховався. Побачивши Дило, вони завагалися, але зрештою полізли в

пустку, пошукали й, не знайшовши, побігли геть.

Агей, гукнув Дило за хвилину. Виходь, вони вже пішли.

Біжи, якраз застукаєш!
Хлопець висунув голову. Побачивши Дило-бея, збентежився й

забув про гру. Спинився на порозі й чекав, дивлячися спідлоба.

Біжи, засміявся Дило. Біжи хутко!
Хлопець і собі усміхнувся, позадкував, а тоді побіг. На ходу

озирнувся, спіткнувся й помчав далі. Інші хлопці побачили його і

кинулись навперейми, та ба! Хлопець уже встиг застукати. Дило засміявся.

Пригадав своє дитинство. Він теж був хитріший і меткіший за інших.

Дило знову повернувся до своїх думок про Силго. «Я ж його не

проганяв. Він сам кинув свою оселю. Я не думав, що він піде, й

помилився. Всі переїжджали, і він перебрався. Звідки мені було знати? Ах,
Силго! От якби аллах сотворив чудо й переніс тебе сюди на часину,
а тоді знову забрав хоч і до дідька. Щоб ти тільки порадив, як мені

бути».
Дило запалив сигарету і прислухався. Рев тракторів лунав і від¬
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лунював по всій долині. Здавалося, вона стогне від тяжкого болю.

«Хіба я винайшов ці трактори? Ні, вони діло рук гяурів. Якби не трактори,
то хіба я виселив би плем я! В усьому винні трактори. Вони поклали

край мирному існуванню сарагьолців, а тепер доїдають і сам Сарагьол.
Через них довелося піти й Силго».

Дило згадав своїх міських друзів, які допомогли йому придбати
трактори: чиновника кадастрового управління Кемалеттіна, адвоката

Меджіта, старшину Нурі.
«Пішов сучий син, то й нехай собі іде, подумав Дило. Чого це

я так жалкую за ним. Можна подумати, що на ньому світ клином

зійшовся. Та один Меджіт вартий ста таких, як Силго».
На обличчі Дило майнула посмішка. Він устав, плюнув на руїни

халупи і рушив з двору. А ось той хлопець. Дило поманив його до

себе. Хлопець слухняно підбіг і став перед ним, потупивши очі.
Ти чий?

Водія Джеміля.
Послухай-но. Візьми з собою котрогось із товаришів і біжи в

долину Міла, де оре твій батько. Скажи йому, хай негайно їде

трактором сюди.

Добре, беїм *.

Ти зрозумів, що я сказав?

;\тож, зрозумів усе, беїм.

Тоді бігом. Одна нога тут, друга там.

Хлопець помчав, як вихор, через порослий бур янами пустир.
Дило потер руки й рушив додому. Він вдоволено засміявся,

поблискуючи золотими зубами. Увійшовши у двір, побачив свою третю

дружину. Вона замітала перед ворітьми. З появою Дило випросталася
і завмерла.

Увечері в нас будуть гості, сказав він. Облиш
підмітати і йди до хати. Разом із двома старшими дружинами приготуєш
вечерю. Загадай котромусь із слуг хай піде на полонину та принесе
ягня. А двір замете Сейро.

Жінка поклала віник і подалася до хати. Невдовзі у двір вийшла

Сейро. Взяла віник і почала замітати. Це вперше вона замітала двір.

Як тільки сонце почало схилятися до скель Алмали, Дило-бея
почала брати нетерплячка. А як засутеніло, то він місця собі не

знаходив. Попалася йому на очі перша дружина вилаяв ні за що, ні про
що. Тоді покуштував страви, які готувалися для гостей. Лишився

задоволений, проте не показав цього жінкам, що стояли перед ним,
покірно чекаючи його присуду. Замість того, щоб похвалити страви, вій

накричав на третю дружину, мовляв, у пиріжках масла малувато.
Сейро думала порятуватися від його гніву, причаївшись у кутку. Та

де там! Він вилаяв і її: чому, мовляв, зіщулилась. Тоді вийшов з

кухні й нагримав на челядь, що чекала біля дверей. Зайшов до вітальні,
наказав засвітити лампу. Сів на лаві й почав дослухатися, чи не їде

трактор. Раз по раз посилав слугу подивитися. Коли той вертався й

казав, що не видно, Дило лаявся. Нарешті йому доповіли:
наближається трактор. Обличчя Дило проясніло. Він вискочив за ворота.
Проте виявилося, що то не трактор з гостями, і Дило знову спохмурнів.
Та ось на дорозі знову з явилися фари. Трактор під їхав до садиби,
повернув у двір. Світло вдарило в очі Дило. Він затулився долонею.

Трактор зупинився, почулися голоси. Дило упізнав голос Меджіта.
1 Беїм мій бею (ввічлива форма звертання).
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Ласкаво просимо... Радий тебе бачити, Меджіт-бею, гукнув

Дило. Хто ще там з тобою?

Кемалеттін-бей. А старшина не зміг прибути. Цієї ночі

влаштовує облаву на бандитів. Переказував привіт.
Ну що ж, нічого не вдієш.

Очі Дило вже звикли до темряви, і він побачив Кемалеттін-бея.
Ви вже даруйте мені, беїм, сказав Дило, подаючи руку.

Не уздрів вас. Ласкаво прошу.
І повів гостей до господи. Слуги стояли з ліхтарями,

освітлювали дорогу.
Ми трохи затрималися, Дило-бею. Чекали, поки Кемалеттін-бей

звільниться на роботі, сказав Меджіт.
Невдовзі гості вже сиділи, обкладені з усіх боків пуховими

подушками. Слуги принесли каву, подали сигарети. Гості закурили.
Дило поцікавився, як здоров я шанованих гостей, потім запитав, що

нового у місті.
Особливих новин немає, відповів йому Меджіт. Все без

змін. Щоправда, відбувся суд. Справу вирішено на користь Джим-
шіда.

Отже, тобі, Меджіт-бею, таки пощастило переконати суддю?
Сказати правду, я не сподівався, що це вдасться, сказав Дило
ламаною турецькою мовою.

Які могли бути сумніви, відповів Меджіт-бей з удаваною
байдужістю. Та й що тут складного? Я вигравав куди важчі справи. І

взагалі за двадцять п ять років практики я не програв жодної. Як ви

могли припустити, що ці мужики, котрі навіть турецької мови не

знають, що вони можуть узяти гору наді мною! Хай дякують долі, що

так дешево відбулися. Я міг би заплутати їх у таке павутиння, що

вони б до віку не виплуталися.
Що правда, то правда, Меджіт-бею. Ти у своєму ділі мастак.

Позиватися з тобою я не пораджу навіть своєму ворогові.
Меджіт-бей надувся, мов індик. Водночас, аби не показати, що він

пишається, почав, ніби знічев я, колупатися пальцем у носі. За

хвилину повернувся до Кемалеттіна й запитав:

А ви, Кемалеттін-бею, чули про суть цієї справи?
Кемалеттін засовався на місці, покректав і відповів:

Признатися, не чув.
Меджіт, що сидів на дивані, підібгавши під себе ноги, випростався

й опустив одну ногу вниз.

Щоб ви знали, ця справа має неабияке значення для нашого

краю. Ось послухайте, в чому вона полягає. Село Зіро заснували два

брати. Вони примандрували сюди під час першої турецько-вірменської
різанини. Десь з-під Сюпгану. Отже, вони не місцеві, тобто не з Сара-
гьолу. На той час тамтешня земля належала Гаджі Юсуфу-паші, тобто

родові Дило-бея. Ну, хоч я й кажу, що земля належала йому, але купчої
або якихось інших паперів він, звичайно, не мав. В селі до того жили

вірмени. А долина в цілому вважалася власністю двох племен. Ще від
часів Селіма Грізного1. В той час наказ падишаха ото й уся купча.
Отож двоє братів прийшли до Гаджі Юсуфа-паші й кажуть: продай оцю
землю, де село. Гаджі Юсуф-паша попросив двісті золотих. Ті дали.

Золото, певна річ, награбоване. Мабуть забрали у вірменів. Бо звідки

СелімГрізний султан Туреччини (правив на початку XVI ст.).
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в тих гультіпак двісті золотих взялися б? Сказати коротко, ті брати
оселилися в Сарагьолі. Незабаром повернулися й деякі біженці ті,
що колись виїхали в глибину країни. А після війни повернулися в рідні
місця. Ви знаєте, як тоді виглядав Сарагьол?

Кемалеттін похитав головою.

Ясна річ. Звідки вам знати. А Сарагьол був у той час

справжнісінькою пусткою: велика долина і майже жодної живої душі. Щоб
найняти чабана, беї їздили аж за Аладаг.

Під час війни плем я Джимшід-бея розпалося люди розбрелися
хто куди. А Джимшід звик жити серед гурту підлеглих. Пішов він до

новоприбулих. Каже: «Хочу жити серед вас, поки моє плем я

збереться». Ті страшенно зраділи. На радощах влаштували свято. Спорудили
йому будинок над селом. Не знаю, чи ви, Кемалеттін-бею, бували коли

в Зіро? Якщо бували, то, певно, бачили залишки того будинку.
Так, бачив, відповів Кемалеттін.

Отже, селяни обслуговували Джимшід-бея, робили для нього

все що треба, а він узяв їх під своє крило. Боронив від розбійників,
злодіїв і всяких лихих людей. Часи були непевні, і для селян багато
важило жити під захистом такого чоловіка, як Джимшід. Поступово
село почало залюднюватися. Не всі ж загинули на війні, дехто й

повернувся.

Незабаром і сюди, в Сарагьол, прийшла цивілізація. Вісником її

був трактор. А ви ж знаєте, що трактор ворог родового устрою. Де
він з явиться, там община розпадається. І от Джимшід, крокуючи в ногу
з часом, купив трактор. Потім купив ще один і ще один, а згодом ще й
комбайн. Ставши власником цих машин, він виявив, що людей у нього

більше, ніж треба. Що робити чоловікові? Не попалити ж йому
трактори. То він узяв і розпустив плем я. Зробити це він мав повне право.
«З якої це радості, сказав, я повинен задарма годувати ватагу
голодранців. Один мій трактор виконує роботу за сто п ятдесят душ.
Нащо мені утримувати сто п ятдесят гультіпак, коли можна годувати
тільки одного тракториста». Та зрештою племінний устрій давно

застарів. Візьмемо для прикладу аладазькі племена. Ну, володіють
землею; ну, сидять на ній. А яка з того користь? Що їм, з неба золото

падає? Ні, біднота біднотою. Я визнаю право Джимшіда та інших са-

рагьолських беїв робити з землею те, що вони вважають за потрібне.
Ми повинні стати свідками того, як у Сарагьолі запанує цивілізація.
Недаремно ж наші предки щедро полили цю землю своєю кров ю.
Цивілізація прийде до нас із трактором, із радіо, і з чим там іще, не знаю.

Але з аладазьким хурджином
1
не прийде...

Меджіт замовк і закурив сигарету, щоб трохи потамувати свій

запал. Подивився на слухачів. Ті мовчали, очевидячки, вражені його

красномовством. Відчувши новий приплив натхнення, адвокат

провадив:
Он гяури вже спромоглися побувати на Місяці, а ми й досі

тримаємося племінного устрою. Настали нові часи. В Сарагьолі вже не

чути погейкування годака * 2, натомість у полі гуркотять трактори. І

цьому ми завдячуємо нашим беям, таким як Джимшід або Дило.
Дило-бей скромно потупився й почав крутити вуса.

Та перейду до суті справи. Невдовзі Джимшідові почало не ви¬

* Хурджин сакви.
2 Г о д а к хлопчик, погонич волів.
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стачати землі. Цього можна було сподіватися. Адже з малого поля

великого врожаю не одержиш, навіть якщо переореш його десять або й

сто разів. А поряд землі скільки завгодно, і вона гуляє, лежить

облогом, бо місцевий люд не вміє її обробляти, хазяйнує, як за дідів-пра-
дідів, тобто пасе на ній худобу. Іде Джимшід до селян та й просить
дати йому землі в оренду. І дивіться, яка іронія долі, селяни, котрі
свого часу благали його оселитися поруч, тепер кажуть: «Не дамо!»

Джимшід-бей опинився у важкому становищі. Люди, які працювали в

нього наймитами, тепер деруть перед ним носа. «Я не я буду, коли не

поквитаюся з вами», сказав він і подався до міста. Як зараз
пам ятаю, прийшов він до мене раненько і мало не з порога випалив: «Мед-
жіте, треба приструнчити моїх колишніх одноплемінників. Допоможи
мені, будь ласка».

Я йому: «Заспокойся, Джимшід-бею. Немає у світі такого лиха,

якому не можна було б зарадити. їдь собі додому, а я обміркую це

діло, і тоді поговоримо детально».

«Меджіте, каже, на тебе вся моя надія. Ще трохи, і ця
голота сяде мені на шию. Про гроші не турбуйся дам, скільки треба. Бо

діло це стало для мене справою честі».

Ну, не встиг він виїхати за місто, а я вже метнувся до Зії,
чиновника кадастрового управління. Дістав купчі того села, поклав перед
собою. І що ж я бачу? Є купчі лише на сто вісімдесят донумів1. І всі
вони оформлені на вірменів. Ага, кажу, де ж той Задик-ефенді?
Немає. Де Ваган-ефенді? Немає. Де Саркіс-ефенді? Немає.

Слухачі засміялися

Купчі я сховав, а Зію попередив, щоб нікому нічого не казав.

Того ж дня викликав Джимшід-бея. Він одразу сів на трактор і

приїхав увечері. Питаю його, скільки років живе він у цьому селі.

Виявляється, двадцять п ять. То, кажу йому, затям, що всі ці роки воно було
твоєю власністю. А тепер, кажу, знайди трьох свідків, таких, щоб
посвідчили на твою користь, та не жалій грошенят.

А він мені: «Меджіте, любий, зроблю все, як ти сказав. Свідки

будуть. І грошей дам, скільки треба. Заради такого діла я не

поскуплюся».

Сиділи ми з ним і розмовляли цілу ніч. Зранку він поїхав додому,
а я пішов у суд і подав позов. Селяни теж знайшли собі якогось

адвоката. Шмаркач. Куди проти мене! Почався процес. Позивач сказав, що

сільська земля була і є його власністю. Свідки це підтвердили. Справа
затягнулася на десять років. За цей час змінилося три чи чотири судді.
І ось нарешті справу вирішено на нашу користь. Я своє діло зробив,
тепер черга за тракторами Джимшіда.

Кемалеттін хотів був запитати, скільки грошей пішло на хабарі
суддям та прокурорам, але передумав, і тільки сказав:

Жаль цих селян, Меджіт-бею!

Повірте, Кемалеттін-бею, їх нема чого жаліти. Вони такі самі
дикі, як аладазькі курди. Не вміють обробляти землі, їдять абищо,
ходять у дранті, не вмиваються, та ще й турецької мови не знають. А
що в них землю забрали, то це їм тільки на користь. Дехто з них піде
у наймити до Джимшіда. Тут тобі й хліб задарма, і до хліба, їж собі та

пий. Інші підуть у місто, хто маляром влаштується, хто взуття чистити,
а хто слугою. Хоч як там є, а по-людському почнуть жити. Ти краще

1 Д о її у м міра плоті, дорівнює 919,3 м-.
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за мене знаєш, Кемалеттін-бею. скільки заробляє в нашому місті

маляр. Ти вже тридцять років витираєш лікті на державній службі, то

скажи на божу милість, чи набагато більша твоя зарплата від

заробітку маляра?
Правду кажеш, відповів Кемалеттін. Мені до нього, як

землі до неба.

Отже, бачите, що я старався для їхньої ж користі. Але хіба вони

це розуміють! У кожного з них по п ятеро, а то й по десятеро дітей. У
місті дитина може заробити за день лір двадцять. Отже, всі разом
принесуть батькам лір сто п ятдесят або й двісті. Ти, Дило-бею, скажи

мені, поклавши руку на серце, хто із тутешніх селян має такі гроші?
Ніхто, відповів Дило. Це ти правду кажеш. Коли моє

плем я розпалося, чимало наших подалися у великі міста. І всі в люди

повиходили. Для них же краще робиш, та спробуй-но пояснити їм це!

Переконавшися, що слухачі повірили в шляхетність його намірів,
Меджіт заспокоївся й зручніше вмостився на подушках.

Дило подав знак слугам, шо стояли біля порога в чеканні, й
сказав:

Беїм, ви, мабуть, уже зголодніли. Зараз подадуть вечерю.
Вечеря діло не погане, далебі, відгукнувся Кемалеттін.

Тим більше, що у мене катар.
Ви його привезли з собою? запитав Дило.

Кемалеттін ледь стримався, щоб не засміятися. Відповів за нього

Меджіт:
Ви, Дило, либонь, не зрозуміли. Катар це назва шлункової

хвороби.
Дило засміявся й почухав потилицю.

Звідки мені знати такі слова, Меджіт-бею. Я подумав, що то

щось інше, сказав він, а потім повернувся до слуг і гримнув на них.

А ви чого гаєтеся? Мерщій несіть сюди вечерю!
Слуги поспішили на кухню. Там уже все стояло готове, н

варене, й печене.

Меджіт, Кемалеттін та Дило посідали довкола великої срібної
таці, що правила за стіл. Спершу подали засмажене ягня. Потім плов,

пироги.

Кожному беєві прислужував окремий слуга нащадок славного

колись, але вже неіснуючого племені. І ще були трактористи.
Неголені, зморені, вони стояли біля порога і жадібно позирали на наїдки.

Апетит у гостей був пречудовий вони уминали все за обидві
щоки. Відрйвали руками шматки смаженої ягнятини, накладали на

них плову й запихали в роти, де поблискували золоті зуби. їли сопучи
і, здавалося, наввипередки. Наче хто за ними гнався.

Коли гості наситилися, Дило-бей подав знак трактористам, ті

посідали навпочіпки коло таці з недоїдками й почали обгризати м ясо,
залишене гостями на кістках. Дило теж сидів з ними, доїдав, що

залишилося. Меджіт-бей не втримався:
Аз тебе, Дило, добрий їдець! Мабуть, ти зміг би ум яти ще

одне ягня.

Дило, встаючи, одказав:
А чому ж? Наші животи не ті, що в городян. Нам треба добре

натоптати живіт, бо інакше кишки попересихають і шлунок зморщиться.
Всі засміялися. Меджіт сміявся тільки половиною рота, бо саме

колупався сірником у зубах.
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Дило-бей залишив поле діяльності водіям, і ті підмели все ло

крихти. Підвівшися, сказали: «Хай аллах не омине вас своєю ласкою»,
і пішли.

Залишившися самі, беї закурили сигарети. Деякий час сиділи
мовчки. Дило втупився в чотки, що тримав у руці.

йому хотілося розповісти свою печаль, але від хвилювання у нього

відібрало мову. Він тремтів і мінився на лиці: то червонів увесь, то

полотнів.

Меджіт і Кемалеттін розуміли, що Дило-бей даремно їх сюди не

кликав і здогадувались, що в нього якась скрута. А раз їх запрошено
надвечір, то, мабуть, це якась невідкладна справа. Меджіт-бей чекав,

що розмову почне Кемалеттін, а той сподівався на Меджіта.
Отож, чекаючи, всі троє думали кожен про своє.

Смажене ягнятко обтяжувало шлунок Кемалеттін-бея, і невдовзі
його очі заплющилися, голова схилилася на м яку подушку, і він

захріп. Меджіт усміхнувся, а Дило похитав головою і в думці лайнувся.
Бідний чоловік, промовив Меджіт. Нічого не вдієш. Щоб

прогодувати дітей, з ранку до ночі із шкури пнеться на роботі. Сім

ротів на його шиї, а він уже похилого віку. Нелегко тягти службу в

такі роки.
Що правда, то правда, зауважив Дило-бей.

Втративши надію на Кемалеттіна, Меджіт-бей вирішив завести

розмову сам.

Хай аллах не омине тебе своєю ласкою, Дило-бею, почав він.

Хай віддячить тобі за твою гостинність. Ми, твої гості, їли, пили,

балакали, а тепер настала твоя черга розповісти про свої справи.
І він нишком штовхнув Кемалеттіна. Той розплющив очі й стиха

промовив:
Задрімав я.

Меджіт-бей повернувся до нього:

Чуєте, бей-ефенді. Я запитав у Дило-бея, як у нього справи. Раз

чоловік запросив нас у таку пізню пору, то, певно, хоче щось розповісти
чи порадитись.

Так-так, промимрив Кемалеттін. Що ж у нього сталося?

Дило-бей проковтнув слину. Не знав, з чого почати. Та згадка про
Ділан додала йому сміливості, й він заговорив:

Пробачте, що потурбував вас, одірвавши від дому, від справ,
та ще й у такий пізній час. Проте у мене не було іншої ради. Адже ви

мої найближчі, найдовіреніші друзі.
Ми вдячні тобі за таку довіру, промовив Кемалеттін.
Ти можеш покластися на нас, Дило-бею! Хто ж тобі допоможе,

як не ми. Недаремно кажуть: «Друзі пізнаються в біді», сказав

Меджіт.
Дило закурив, подумавши: «Найважче розпочати розмову.

Тепер залишається сказати, чого я хочу». Випустив з рота дим, сказав:

Я вже немолодий літами. Кращі мої роки лишилися позаду,
голова посивіла, але серце не старіє. На весіллі сина Шеро-бея
побачив я дочку Джимшіда. Краще б мені її не бачити. З того дня сушить
мене жура, тікає сон від очей моїх. Не знаю, що діяти, чим

лікуватися. Мабуть, прийшло до мене кохання...

Кемалеттін-беєві одразу перехотілося спати. Він витріщився на

Дило-бея здивовано і з цікавістю, наче не вірячи власним очам. Невже
таке може творитися з чоловіком у подібному віці?' Сам Кемалеттін був
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байдужий навіть до власної жінки. Навмисно приходив додому
якомога пізніше, щоб вона вже заснула. А Дило-бею мало чотирьох жінок!

Дивина та й годі! Ці курдські беї зліплені з якогось іншого тіста.
А Меджіта це анітрохи не здивувало. Подумаєш, чотири жінки!

Якби бей мав тільки одну жінку, то була б справжня дивина! Сам

Меджіт народився і виріс у Сарагьолі. Вчився у медресе та ще й у
текке1 Саїд-і-Курди й дуже цим пишався. Перший порадник тутешніх
беїв, він знав їх, як себе.

Правду кажуть, Дило, що серце може спалахнути в будь-якому
віці, сказав він, посміхаючись подумки.

Дило схилив голову і стиха промовив:
Далебі що так, Меджіт-бею. Це не залежить від волі людини...

Не можу я викинути із серця цю дівчину. Такого палкого почуття не

зазнав я ще ніколи в житті.

Меджіт, тримаючи руку біля чола, промовив урешті:
Дивно одне, Дило-бею. Ти ж наче чоловік розумний. А чому так

довго таївся? Чому не сказав раніше, що носиш у серці рану? Чому
розповів про це тільки тепер, на другий день після того, як я виграв
справу Джимшіда. Адже він був у мене в кулаці. Та я примусив би

його віддати тобі не те що дочку, а весь Катевілер. Тепер же нічого

певного обіцяти не можу. Ти краще за мене знаєш Джимшіда. Він

добре тямить, що почім. Ах, Дило-бею! Треба було сказати про свій
клопіт місяць тому. Тоді ти переконався б, які у мене можливості
допомогти друзям. А тепер...

Що тобі відповісти, Меджіте. Не зміркував я вчасно, бо через
цю дівчину в голові у мене туман стоїть. Надумався тебе побликати
тільки сьогодні вранці.

Вийшло, як у тій приказці: поки думалось-гадалося, подивились
а вже сталося, сказав Меджіт. Ну що ж, люди кажуть: «Джи-

гітова доля гуляє в чистому полі». Оце і в нас так. Вийде чи не вийде,
а спробувати можна. Тому, хто просить один раз соромно, а хто не

дає двічі. Гадаю, найкраще піти до Джимшіда та посватати дівчину.
Яка твоя думка, Кемалеттін-бею?

Маєш рацію, Меджіт-бею. Треба свататися. Це найкращий
вихід. Джимшід нас не вижене. Пообіцяємо добрий калим. Дило-бей
жених хоч куди. Кращого тут годі й шукати.

Воно-то так. Але що відповість Джимшід не відаю. Хто зна,

що там у нього в голові. А потім ще чи захоче й дівчина. Вона дуже
розпещена: Джимшід тримає біля неї чотири няньки. Отож важко

вгадати, як вона поведеться. Та давайте відкладемо це діло до завтра.
Ранкова рада краща порада. Поміркуємо вранці, а тоді поїдемо до

Джимшід-бея. Він, звичайно, засмажить ягня, почастує нас. Ми ж,

прикликавши на поміч аллаха, попросимо: так і так, віддай свою

дочку за Дило-бея. Що ти скажеш на це, Дило?

Дило-бей, розчервонілий, збентежений, ковтнув слину і відповів
Меджітові:

А що я можу сказати? Ти чоловік бувалий, краще за мене

знаєш. Як вважаєш за потрібне, так і роби.
Ну от і чудово. А тепер приготуй нам постелі. Завтра одного

трактора в поле не посилай, ми поїдемо на ньому до Джимшіда.
Дило-бей вийшов віддати розпорядження.

' Текке оселя дервішів.
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Кемалеттін подивився йому вслід і похитав головою. А Меджіт-бей

пробурмотів упівголоса:
Прости його господи!

Меджіт та Кемалеттін заснули одразу. У великій долині спало все.

Тільки Дило-бей без угаву ворочався у своєму ліжку.

II

На заході за горою Катевілер згасав день. Згасав неохоче,

здавалося, сумно зітхаючи. Та ось його світло поблякло, і на небі засяяв

місяць, оповивши Сарагьол блакитним серп-анком. З Аладагу дихнуло

прохолодою. Прилинув вітерець і погладив ніжною рукою травневі
квіти на левадах та луках. Жайворонки, провівши сонце, спустилися
з високості й поховались у гнізда. У ковилі запідпадьомкали перепілки.
Під подихом вітерця трави і квіти стиха шелестіли і схилялися то в

один бік, то в другий, Здавалося, вони танцюють галай .

По освітленому місяцем шосе, яке розтинало навпіл долину
Сарагьол, простували з палицями в руках два чоловіки, йшли мовчки,

понуривши голови. Ось вони звернули на сільську дорогу, вкриту ПІСКОМ
та пилюкою, що приглушували кроки. Зрештою нижчий порушив

мовчанку видно, щоб звільнитися з полону тяжких думок:
Треба було вбити суддю на місці. Убити мерзотника, та й край.

Я своїми очима бачив, як він, прочитавши рішення, підморгнув Джим-
шідові. Отже, підмазали. їй-богу, краще було б порішити його. Краще
хай би я загинув один, ніж усе село має помирати.

Даремно ти таке кажеш, Hypo, озвався другий. Ось ти

вб єш суддю, уб єш Джимшіда. І що з того? Неправда як була в Са-

рагьолі, так і залишиться. З являться нові хабарники й нові глитаї.

Вони ж як бур ян самосійний. Вирвеш одну бур янину, а натомість
десять нових виросте.

Це ти правду кажеш.

Звичайно. Цих беїв розвелося стільки, що простій людині немає

ніякого просвітку. Адже ми й суддю беєм називаємо, й Джимшіда.
Скажімо, уб єш ги суддю. На його місце іншого пришлють. Приїде
худий, засмоктаний. А тоді, як почне бейських ягнят жерти, і року не

мине, а вже в нього черево, пика червона. Почне нашу кров пити. Та

ще при тому й прикидатиметься святим та божим.

Скажімо, уб єш Джимшіда. Власником стане його син Джемал. А
він ще й батька перевершить. Винищиш увесь рід Джимшідів?
Залишаться Шеро-бей, Дило-бей, Міркан-бей. Є тільки один вихід. Як ото

плуг вивертає бур ян із корінням, так треба викоріняти бейство. Тоді
в Сарагьолі буде порядок. Але на це ні в тебе снаги не стане, ні в

мене.

А не стане, промовив Hypo. Це я знаю. Що ж нам

робити? Аби ти знав, Казо, як мені тяжко, як гірко. Мабуть, доведеться

знову йти в найми. Восьмеро дітей маю. Боляче дивитися на них.

Краще б вони померли, всі перемерли. Палець, одрізаний законом, не

болить, сказав нам суддя. Якби ж то він одрізав палець! Ні, він нас

зарізав на смерть. Зарізав без ножа. Мабуть, уже досі забув про
нашу справу і про свій вирок. Певно, гуляє в ресторані Фіко. Сидить
веселий, п яний. Йому байдуже до того, що ціле село з торбами пустив.

Атож. Що йому до нашого горя, коли він добре нагрів на

ньому руки. Певно, одержав від Джимшід-бея цілу паку грошей.
1 1 а л а н народний танок, схожий на слов янське коло, виконується під зурну.
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Хай він ними подавиться...

Вони замовкли. Сарагьол уважно прислухався до їхнього

мовчання. Навіть вітерець ущух, і травневі квіти шанобливо завмерли перед

подорожніми.
Hypo скрутив товсту цигарку. Подав кисет Казо й зітхнув.

Як ми вийшли з суду, над нами сміявся весь базар. Я наче

онімів, а ноги не хотіли нести мене. Отака в світі правда. Чи може бути
гірше лихо, ніж наше?

Не може, Hypo, обізвався Казо. Гіршого вже нічого
немає. Нам лишається тільки взяти наших жінок і повести їх у двір до

Джимшід-бея. Навіть померти не гірше. Смерть усім судилася.
Настане день, помру і я, і ти, й Джимшід і череватий суддя. Тільки з

однією різницею. Беї пізніше, наймити раніше. Та й тільки. Але
лишитися без землі... Краще б уже Джимшід-бей позабирав і землю, й отари,
і наших жінок. Як лишатися наймитом у Сарагьолі, то краще я сам

собі повішу камінь на шию та й кинуся в річку. Іти до міста гірше.
Місто не для нас. Наші руки не для міської роботи. У нас того взуття
зроду не було, то чи зможемо ми його фарбувати або чистити? Стати

офіціантом? Хто нас візьме!
І не кажи... Кропиву хоч як торкни, все одно вжалить. То що

ж нам робити?
Я так стомився від невдач, що в мене опускаються руки. Адже

ми зовсім беззахисні, і ніде шукати підтримки. Проти нас вельможний
бей. Він всемогутній не тільки тут, у Сарагьолі, а й поза ним.

Прийдемо в село, зберемо громаду, порадимося.
Так, зберемося в старого Микко. Послухаємо, що він скаже.

І вони знову замовкли, пригнічені душевним болем. Закурили,
щоб потамувати його. За горбом звернули на стежку між зеленими

хлібами. Захотілося їсти, й вони знову закурили. Здавалося, стежці не

буде кінця. Голод мучив дедалі їхужче. Він породив ненависть,
ненависть перейшла в бажання помститися. Hypo звернув із стежки й
почав топтати зелені вруна хліба. Потім вихопив з-під руки палицю й

став вимахувати нею, збиваючи стебла. Казо вхопив його за руку.

Пусти мене, Казо, говорив пручаючись Hypo. Пусти! Що
витопчу, то нам на користь.

Ми й так маємо забагато користі. А шкода кому?
Кому? Хазяїнові цього хліба. Джимшід-беєві. Ой, щоб мені язик

покорчило!
Чому?
Чому? Бо ще зранку заприсягався собі, що більше не назву

цього глитая беєм. І ти глянь, порушив клятву.

Він замовк і похилив голову. Казо засміявся, дістав кисет.

Гай-гай, Hypo! Не ти, так інші називатимуть його так. Не
даремно ж Микко каже: «Ніде в світі немає стільки собак, як у
Сарагьолі!» Ой, Hypo, Hypo!

Це так, Казо. Але віднині у Сарагьолі поменшало на одного

собаку. За моїм прикладом підуть інші. Відтак собак у Сарагьолі
меншатиме, а не більшатиме.

Hypo рушив далі; йдучи, топтав вруна ногою, толочив палицею.

Над Катевілером упала зірка. Казо звів голову, спостерігаючи її
стрімкий політ. Щось укололо в підошву. Підняв ногу, подивився. Під
ногою був осот. Він нахилився, щоб вирвати його. Обережно просунув
пальш між колючі листки і, взявшись за стебло, висмикнув бур яни-
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ну з корінням. Згадав дитинство. Дітлахи ходили на поле виривати
осот. Він висотував соки з землі. Хліб сходив жовтолистий і не ріс.
Тоді старий Микко бродив по ланах усіх двадцяти родин. Адже всі

вони одного роду. Він найкраще за всіх у селі знався на хлібі, на

худобі. Не родить нива він знайде причину. Захворіє вівця вилікує.
Був мов рідний кожній душі в селі, найстарший і найрозумніший.

Коли надходила пора виполювати осот, виводив у поле дітлахів з

усього села. Діти боялися цього дня. Ладні були робити що

завгодно пасти отару, косити, вичищати гній тільки не виполювати осот.

Це була мука. Та дід Микко був невблаганний. Він пригонив їх у
поле, мов отару, й стояв з палицею, поки не дійдуть до краю. А коли

вони доходили, ой, як їм боліли поколені пальці!

«Діти! гукав дід Микко. Хто принесе багато осоту, тому
щось дам!» І він, засунувши руку в кишеню, наче пересипав щось у
пальцях. Діти позирали то на поле, поросле осотом, то на діда Микко.

Переляканими очима, повними вагання. Врешті зупинялися поглядом

знову-таки на Микко, на його кишені. А він, мов навмисне, порпався
там рукою, порпався. Потім, щоб підігнати їх, брав палицю й
сварився. Від нього не чекай поблажливості.

Хоч-не-хоч доводилося полоти. Ятрилися поколоті ноги, щеміли

руки. По якімсь часі ноги й руки звикали до болю отоді в їхніх очах

знову оживала надія. Ні, то не крем яхи в кишені діда Микко, то

цукерки. Діти вірили, що їхня надія здійсниться. Незважаючи на біль,
вони знову хапалися до роботи. І невдовзі край поля височіла, мов

гора Арис, величезна купа осоту. полі лишалися тільки стебельця
хліба. Тоді й обличчя діда Микко, який ніколи не усміхався,
світлішало. І він заводив тонким голосом:

Ой, у хаті під горою молода вірменка,
В серце вразила мене кароока.
Обцілую я її гарні оченята,

Пригортатиму кохану, де гора висока.

Далеко линула пісня про те, як у Сарагьолі спалахнуло кохання

юного курда і вірменської дівчини.
До заходу сонця нива була чиста, без осоту. Дітлахи збігалися до

діда Микко. Затамувавши подих, з острахом позирали то на нього, то

на його кишені. Микко розумів, чого вони чекають. Ну що ж,

доведеться розбити їхню надію. Засовував руку в кишеню, витягав жменю

крем яхів і розкидав їх перед п ятьма десятками пар очей, вигукнувши:
«А це для пташок!» Потім збирав дітей у гурт і, мов отару ягнят, гнав

до села. І при цьому казав: «Хліб треба будь-що порятувати від Га-

міда-паші (так він називав осот). Інакше хліб пропаде. А не пропаде
зовсім, то врожай буде бідний-бідний. Як наше життя».

Гамід-паша! Саме так звали батька Джимшіда. Сам Джимшід
часто сідає біля свого будинку, обклавшися подушками, скликає

наймитів і починає розказувати: «Мій покійний тато, Гамід-паша...»
Чуєш, Hypo, сказав Казо. Віднині я теж не буду

називати цього глитая Джимшіда беєм.

Нічний вітерець пестив обличчя старого Микко. Погладжував
сиву бороду. Старий сидів, притулившись спиною до стіни, тримаючи між
колінами палицю з яблуневої гілляки. Він даремно вдивлявся в

темряву. Вже й очі втомилися, а їх нема та й нема.
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Затрималися хлопці, мовив він сам до себе. Що ж їх

затримало? Може...

Він волів би не думати про те «може». Але ж його не викинеш із

думки. Так само, як не забудеш про триклятих беїв. Все його життя

було пов язане з беями. Він пам ятав їх усіх беїв свого дитинства,

беїв юності, беїв останнього часу. Всі до одного жорстокі, всі пихаті,
всі кровопивці.

«Марно сподіваєшся, Микко. Знай, що беї знову виграли

справу. Звичайно, виграли. Так влаштований цей світ. Інакше він би

перевернувся догори дном. Гай-гай!»

Старий дослухався. Ні, не йдуть. Кругом тиша. Все заснуло
глибоким сном.

Чому ж їх немає? Пора б їм прийти. Невже той мерзотник
щось їм підстроїв. Не дай боже. Хай би вернулися додому живі та

здорові.
Старий глибоко зітхнув. У грудях йому заклекотіло. Він

відкашлявся. Закололо серце.
Сперся спиною на стіну. Біль не вщухав. Старий підвівся,

ойкаючи. Сперся на палицю, глянув на небо. Воно було чисте, ясний місяць

щедро розсипав свої промені. Старий почвалав на тік. 'Ледве дійшов
підгиналися ноги. Сів на камінь, глянув у бік Аладагу. Згадалися

минулі роки. Дитинство Казо.
А що коли з хлопцями сталася біда? Що коли справу програ-,

но? Що тоді? Доведеться покинути обжите місце. Знову стати

кочовиками. Або піти в наймити до Джимшід-бея. Ой, як обридло блукати
по світу!

Старий знову закашлявся. Кашляв довго, аж посиніло обличчя і

налилися кров ю очі. Посидів, віддихався. Устав, спершися на палицю

й охкаючи, подибав на вулицю. Зупинився перед землянкою Казо.
Відхилив дві цеглини, що затуляли димар, і гукнув у темряву:

Ейшан!
Чекаючи відповіді, сів перед дверима.
У відповідь почувся тремтячий хрипкий жіночнії голос:

Я тут.

Двері відчинилися. Визирнула голова. Старий підвівся, зійшов
східцями вниз, у хату. Там у пітьмі сиділа навпочіпки літня жінка у
вишитій строкатій одежині. Непорушна, мов великий камінь. Микко
сів поруч. Довгий час сиділи мовчки. Микко вийняв тавлинку й
неквапно скрутив цигарку. Глибоко вдихнув дим.

Отже, ти теж не лягав, Микко? І тобі не спиться? Ось-ось сві-

татиме, а наших ще немає Її досі. Дорога далека й небезпечна.

Повернуться, Ейшан. Нікуди вони не дінуться. Суд триває
довго. Влада не любить поспішати. Хто зна, може, справу вирішено на

нашу користь. От хлопці й лишилися в місті. Хто знає.

Він і сам не вірив у те, що говорив. Сидів і сердився. Бо
недавно думав те саме, що висловила вголос Ейшан.

Казо мені пообіцяв: «Вернуся, доки сонце зійде». І досі ні

слуху иі духу. Вже ось-ось світатиме. А мій син слова не ламає.

Я знаю.

Боюся, Микко, що ми програли.
Хай такі думки вітер занесе, Ейшан. Жени їх від себе. Не

забувай,- Казо та Hypo ще молоді. Загулялися й забули, що пора
додому вертатися. Гадаєш, окрім нас двох, іще хтось не спить? Ба ні! Бо
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немає більше нікого, хто зазнав би стільки горя, як ми з тобою. Що
вони можуть знати. Чує моє серце, програли ми справу. Нам виграти

це все одно якби сонце впало з неба на землю. Хто ми такі? Що ми

важимо супроти відомого на весь край Джимшід-бея.
Тільки б хлопцям не заподіяли ніякого лиха, а вже як буде, так

і буде, Микко.
Не кажи так, Ейшан, не кажи. Життя без землі не життя.

Що це таке, тільки ми удвох знаємо. Але і моя найперша думка про
хлопців. Щоб вони повернулися живі й здорові.

Край села проспівав півень. У сусідній землянці закашлявся хо-

рий Геко. Потім знову настала тиша. Чути було тільки, як хлюпоче

джерело. Микко скрутив ще одну цигарку.
Всякій біді можна зарадити. А от коли людина помре, тут уже

нічого не вдієш. Ми все витерпіли. Нажили трохи добра. Нас стало

більше. Корови давали приплід, жінки намагалися не відставати від
них. Нас живила надія на краще майбутнє. Ми прийшли сюди, маючи

тисячу голів худоби та повний глек золотих. Майже все віддали за цю

землю. Що лишилося, пішло на судову тяганину. Скільки наше плем я

існувало на світі, це вперше ми придбали землю. Хіба ми знали, що

таке купча? Прийшли в Сарагьол. Чиє село? Гаджі Юсуфа-паші з роду
Гаміда. Продасте? Продам. Ось вам двісті золотих. Тільки пізніше ми

дізналися, що треба було все це записати на папері. Адже ми були
неписьменні. Не відали, що до чого, і в місті ніколи не бували. Це вже

тепер наші діти пішли до міста, виступили перед суддею. Звідки нам

було знати, що треба було взяти купчу на сто сімдесят доиумів землі.
А тепер усе завіялося з вітром. Ні грошей, ні землі. Тепер або знову

кочувати, або йти в найми. По-моєму, краще вже смерть, ніж найми.
А кочування гірше й за смерть.

Надворі розвиднілося. Почулися голоси. Залунав кашель. У
кожній з двадцяти халуп заворушилися люди. Відчинилися двері. Вагітна

Мейро, дружина Севді, почала замітати перед хатою, здійнявши хмару
куряви. Невістка Фадила, у барвистій вишитій хустці, пішла з

великими глеками по воду. Повибігали діти. Хазяїни виганяли на вулицю
овець і телят.

Не бійся за наших джигітів, Ейшан, сказав Мнкко. Не

муч свого серця. Я теж, як і ти, хочу жити й померти на своїй землі.
Але ми повинні мати мужність. Бо на нас дивиться все село.

Твоя правда, Микко. Не можна хилитися, бо на похиле дерево
і кози скачуть. Але якщо ми програли, не знаю, що в нас лишиться

крім душі.
Раптом хтось закричав:

Іду-у-уть, і-ду-уть!
Село завирувало. Застукотіли двері. Босі дітлахи, жінки в

строкатому вбранні, молоді, старі висипали на дорогу. Микко підвівся,
спираючись на палицю.

Боже, зглянься на нас! промовив він.

Двоє старих пошкандибали за село.

Над Аладагом небо жевріло червоним полум ям. Жайворонки
знялися вгору зустрічати сонце. Трави загойдалися під подихом

ранкового вітерця. Настав новин день, проте Аладаг ще й досі кидав па

Сарагьол свого тінь.

В той день Мірзо пояснили, що він уже великий і соромно
ходити в самій сорочині. Мати дістала ситцю й пошила сякі-такі штанці,
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аби прикрити гріх. Батько ж узяв його за руку й повів у двір
Джимшід-бея. Поштиво вклонився беєві, потягнув за руку сина, який
ховався позаду, й сказав.

Він ваш слуга, беїм.

Джимшід обвів малого поглядом і, складаючи йому ціну,
промовив:

Гаразд, хай лишається. Принаймні буде за підпаска. Та й

тобі на один рот менше.

І сказав, скільки дає за хлопця. Зраділий батько поцілував Джим-
шід-беєві руку.

З того дня Мірзо ріс у дворі Джимшіда. Разом з Ділан. Разом
гонили отару на пасовище, разом ходили в поле, разом гралися.
Ніхто їм не забороняв цього, поки й виросли. Та одного дня Джимшід
дізнався, що донька вже налилася дівочою силою. Відтоді Ділан і
Мірзо розлучили. Вона нудилася в кімнатах, а йому випала доля

чабанувати. Коли настала розлука, у них спалахнуло кохання. Воно оповило

їх, мов туман гори. Високі скелі стали йому товаришем, тільки їм

відкривав Мірзо свою таємницю. Ділан, кутаючись у хустку, ховала

сльози. Вона таїла свою любов від усіх. Навіть від подиху вітру, від
пташки, що пурхала за вікном. Послала Мірзо хусточку. Вишиту, напахче-

ну трояндовою олією. А Мірзо їй люстерко й гребінець. І про це ніхто

не знав. Та й кому могла розповісти вона, що любить чабана, або

кому сказав би Мірзо, що вмирає за донькою бея. Страждали мовчки.

Кожен день приносив їм тільки тугу.
Одного дня Джимшід-бей сказав, що хоче знову очолити своє

плем я. Зібрав майно й почав перевозитися в село, де мешкали люди

його роду. Покірно сіла на коня й Ділан. Вони проїхали повз ті

місця, де Мірзо пас отару. Але Ділан, прибита горем, навіть не

побачила його.

Селяни спочатку зажурилися були, що Джимшід покинув їх
без голови, мовляв, лишилися. А потім звикли. Кожний був сам собі
голова.

Коли сонце встало над урвищем Алмали, Мірзо вже пас отару.
Сівши під скелею на коці, дістав сопілку, заграв. Увечері ж, думаючи

про Ділан, рушив поперед отари до села. Ще завидна пригнав овець

додому, пішов до хати. Він навіть не помітив тиші й безлюддя, що

панували в селі. Сів на камінь біля дверей, дістав тютюн і почав крутити
цигарку. Вийшла з хати згорблена мати.

Прийшов Мірзо, прийшов синку? промовила вона.

Самі бачите, мамо, що прийшов. Нашо питати.

А ти чув, сину, яке лихо на наші голови?

Яке, мамо?

Джимшід-бей відсудив нашу землю. Заберуть її, сину. Сьогодні
все село в жалобі. І чоловіки й жінки в чорному...

На очах у матері забриніли сльози. Вона обняла Мірзо й
заплакала:

Що ж тепер буде з нами, синку. Де притулимо свої голови?
Мірзо звільнився з материних обіймів. Висипав тютюн назад у

кисет і вийшов на вулицю. Біля своєї халупи кашляв хорий Геко. Мірзо
запитав:

Це правда, що ми програли позов, Геко?
Геко потамував кашель, підвів голову й мокрими, червоними очима

глянув на Мірзо.



ОМЕР ПОЛАТ. Сарагьол

Так, правда.
І знову зайшовся кашлем.

Мірзо повернувся у двір. За дверима хлипала мати. З вулиці
долинув голос сторожа Егмо.

Слухайте, слухайте! Всім прийти увечері до старого Микко.
В хаті горіла скіпка. Мірзо сів у кутку. Мати принесла миску з

їжею. Хлопець сидів непорушно, втупившись поглядом у стіну.
Повечеряв би, синку, ти ж любиш чірішоту1.
Не хочеться, мамо. Я до діда Микко йду, коли хочеш, ходімо

разом.

Гаразд, синку. Піду і я.

Над селом нависло зоряне небо. Темрява навкруг хоч в око

стрель. Тільки з оселі Микко виривався надвір промінчик світла. Під
дверима товпилися жінки, дослухаючись, що там говорять у хаті.
Молодші дали місце матері Мірзо. А Мірзо зайшов до хати. З відчинених

дверей валив тютюновий дим. Микко сидів на чільному місці,
підібгавши під себе ноги. Поруч, з одного боку сидів Фадил, а з іншого Севдін.
Мірзо вмостився біля порога. Зібралися всі чоловіки. Останній зайшов,
кашляючи, хорий Геко.

Тоді Микко звернувся до Казо: \

Розповідай, сину. Розповідай, щоб усі знали, яке горе
звалилося на нас.

Казо відмовив:
А що розповідати? Програли ми справу. Землю у нас забрали.

Нам лишилася тільки та земля, на якій стоять хати. Оце й усе.

Запанувала тиша. Чоловіки мовчки пахкали цигарками. Диму
було стільки, що хоч сокиру вішай, за хвилину Севдін зняв шапку й

пригладив сивого чуба.
Так жити не можна, промовив він. Де це видано, щоб

село було без землі? Ми будемо вже не селяни, а наймити.
Не кажи так, Севдіне. обізвався хорий Геко. Не кажи. Не

забувай, що траплялося й гірше лихо.

Стомлені очі Hypo спалахнули гострим блиском, і він гаряче
заговорив:

Серед нас ти один з найстарших. Ми шануємо твій вік і твій
досвід. Але не забувай, що сивина не завжди тотожна розуму. Ми

знаємо, що ти бачив ще й гірше. Це правда. Але ти ж не хочеш, щоб і
ми це бачили. А лихо наближається. То, може, пора сказати: «Годі!».
Чи треба чекати такого лиха, якого несила буде стерпіти? Чого ти

хочеш? Щоб ми склали майно і гайда кочувати?
Hypo каже правду, докинув Казо. Чого ми сюди

прийшли? Радитися, до кого йти в наймити чи куди податися кочувати?
Якщо ми надумалися кочувати, то навіщо сходитися. Складаймо бебехи,
та й гайда. Ні, ми прийшли порадитися, що нам робити.

Севдін зневажливо пирхнув.
Що робити? перепитав він. А що ти можеш зробити? Чи

вистачить у тебе сили змагатися із Джимшідом? Ви ще молоді. Ваш

розум ще гуляє за Аладагом. Що ми можемо вдіяти проти Джимшіда?
Вдіємо! вигукнув Нурі. Вдіємо! Хіба аллах зліпив

Джимшіда з особливого тіста? Віднині я не називатиму цього глитая беєм.

Як бачите, на голову мені не впав вогонь небесний. Бо він людина

підла. Інакше хіба б він зазіхав на землю злиденного села?

1 Страва з рослини асфодель.
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Не кажи такого, промовив, погладжуючи сиву бороду,
Фадил. Не кажи, сину, такого. Цей бей ще не найжорстокіший
з-поміж беїв. Ти ще мало жив, мало чого бачив на світі. Тож хай

вирішують справу старші. Серед нас є Микко. Дайте йому можливість

сказати своє слово.

Не чіпай молоді, Фадиле, обізвався Микко. Хай говорять,
що думають. Не сьогодні-завтра ми підемо на той світ. А вони

залишаться. Не берімо на себе всю відповідальність за те, що станеться.

Один з хлопців вигукнув:
Невже ти думаєш, що у нас немає ні краплини розуму, Фадиле?

Завтра ви нас покинете, і нам доведеться самим вирішувати свою долю.

Виходить, що сьогодні ми безглузді, а завтра враз порозумнішаємо, чи

не так?

Микко двічі кашлянув. Всі голови повернулися до нього.

Я слухаю вас із самого ранку, почав він. Ви стільки

набалакали, що самі заплуталися в сказаному. Треба визнати, що і старі
й молоді казали багато чого до ладу. Ми, старі, так намучилися у
злиднях, що в наших жилах і кров загусла. А молодь? У неї кров грає, їй

ненависна думка про покору. Хіба ж і ми, Фадиле, не були такими

замолоду? Отож не будемо сваритися між собою. Поміркуймо про справу
спільними силами. Може, знайдемо якийсь вихід.

Знову запала мовчанка. Кисети вже спорожніли. Чорний коц від

цигаркового попелу став сірий. Зрештою Казо сказав:

Давайте будемо одностайні. Якщо приймемо ухвалу, то

виконуймо її всі. Не забудьте, що за дверима чекають наші матері, наші діти,
їхня доля в наших руках. Якби ми були без них, то дали б собі раду.
Розійшлися б по білому світу, десь би знайшли пристановище, якось би

прохарчувалися. Але ми не можемо їх покинути, бо нам була б за це

велика ганьба. У нас один вихід: залишитися тут. І жити з гідністю, А

якщо доведеться померти, то помремо відважно. Щоб ми залишилися

чисті в очах дітей наших. Окрім нашої честі, ми не маємо нічого. Нам

випала від беїв лиха доля: голодне життя, клопоти і ніякого захисту.
От беї, ті можуть жити без честі. Вона їм не потрібна. Якщо хтось

захоче стати беєм, то це дуже просто. Бери рушницю і йди в гори.
Убивай, грабуй, забирай здобич. 1 станеш беєм. Чи є серед вас такі, що

хочуть стати беєм? Чи є такі, що вибирають безчестя й жорстокість?
Чи є такі, що бажають стати наймитом? Хочете жити без землі? Не
хочете. І я не хочу. Я волію гідно прожити своє життя. І на своїй землі.

Вона наша, не Джимшідова. Ми маємо право жити на ній з честю,

обробляючи її в поті чола свого.

Фадил покрутився, кашлянув і сказав:

Слухай, Казо, ти говориш пусте. Ти ще молодий, живеш не на

землі, а витаєш у хмарах. Схаменися, хлопче. Проти нас Джимшід-бей.
Сила на його боці. Ну, підемо ми проти нього, то й що з того вийде?
А ось що: оселі наші сплюндрують, худобу заберуть, а нас запроторять
у в язниці, де ми будемо гнити довіку. Адже влада на його боці. І

лишаться наші жінки вдовами, а діти сиротами. Не досить цього? Ти ще

молодий, досвіду не маєш. Те, що ти радиш, ие порада. Придумаймо
щось інше. Чого ми прилипли до цієї землі, ніби світ клином на ній
зійшовся. Спродаймося та пошукаймо кращого місця.

Hypo зиркнув на Фадила пронизливим поглядом.

Слухай, чоловіче, ти, може, й довго прожив на світі, та мало

чого навчився. І воя правда, якщо ми складемо голови, наші оселі бу¬
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дуть пограбовані, пасовища спалені, отари забрані. Звичайно, це може

бути. Але ми витримаємо. Джимшід сам проти нас не піде, він вишле

своїх наймитів. Прості люди зітнуться з простими людьми. По суті, беї

нічого не вдіяли б, аби не їхні слуги. Звичайно, у нього гроші, він

може підкупити багато кого у місті. Та насправді страшний не Джимшід,
а його собаки. Коли ти оце підеш до його порога, припадеш до його

ніг, і він візьме тебе наймитом, то у Джимшіда на одного собаку
побільшає. І він стане ще дужчий. І простягне руку вже не тільки до

Алмали, а й до Аладагу. Завдяки кому? Нам, звичайно. Отже, ти

самого себе боїшся, Фадиле, не Джимшіда. Але вчора в Сарагьолі
поменшало на двох собак. Чи не так, Казо?

Атож, одказав той. Ми йому не поклонимося.

Ось так, Фадиле, вів далі Hypo. Знай, що в Сарагьолі
собак не більшатиме, а меншатиме. А меншатиме собак, то беям стане

важче. Помалу собаки переведуться. Якщо ж ми почнемо тікати від

них, вони знахабніють. Чим більше їх, тим він дужчий. Так на чиєму
ж ти боці?

Знову запала тиша. Чоловіки понурили голови. В душі у них ішла

боротьба. Бути чи не бути, жити з гідністю, чи жити з безчестям. Це
була боротьба ненависті, злигоднів і страху, що їх носили ці люди

віками.

Як послухаєш вас, то здається, що ви обоє кажете правду,
озвався Севдін. Хто знає, з ким погодитися. Та ризикувати
страшно. Може б, послати до Джимшід-бея двох-трьох наших дідів? Хай
сходять до нього, попросять його по-доброму. Може, змилостивиться...

Казо стукнув кулаком по коцу, аж курява знялася хмарою.
Що ти говориш, Севдіне, що ти говориш, вигукнув він.

Отак піти до Джимшіда й припасти йому до ніг. Сказати: «Змилуйся
над нами, дай нам земельки!» А він вам одразу: «Беріть, володійте
нею!» Сором тобі, хоч ти і в таких роках. Ганьба! Скільки крові
зіпсував нам цей глитай за останні роки. Для чого? Щоб забрати нашу
землю. А побачивши двох дідів, розжалобиться і віддасть її назад?
Скільки літ наші діти їдять немащену страву! Все до гроша йшло в

місто, на адвоката. Ми гнулися перед кожним чиновником. Ми
зносили спрагу і голод. Хай ми програли справу, але ще не все стратили.

Твоя правда, відгукнувся Севдін. Але що з того? Нашу
землю Джимшід-беєві закон віддав, влада. Аби проти нас виступав
Джимшід-бей, то можна було б опиратися йому, як ти радиш. А то ж

проти нас і суд, і жандарми, і старшина.
Як послухати тебе, Севдіне, то нам тільки й лишилося або піти

світ за очі, або ж стати Джимшідовими псами. Який закон віддав
нашу землю Джимшідові? Я скажу, закон неправедного судді, якому
Джимшід дав доброго хабаря. Закон самого Джимшіда. Але не наш

закон. Увесь Сарагьол знає, що це наша земля. І ми знаємо, і ти

знаєш. Тільки закон не знає, чия вона. Бо цей закон Джимшідів, а не наш.

Люди кажуть: хорт хорта не вкусить. І правду кажуть.

Так, але слово закону має силу, а наше ні. Ти кажеш, що

ця земля наша. Сарагьолці знають це не гірше за тебе. Але хіба від
того щось зміниться? Ні. Завтра трактори Джимшіда переорють нашу
землю. Чи виступлять проти них інші сарагьолці? Скажімо, виступлять.
А жандарми хіба нащо? А Джимшідові слуги? Того ж дня вони

сплюндрують усю долину і зрівняють із землею наші села. Наш опір буде
Джимшідові тільки на руку. Зіланське повстання хто підняв? Син бея.

2. «Всесвіт» № 11.
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А кому воно пішло на користь? Беєві. А кому дісталося від жандармів?
Бідноті, що, мовляв, забула про бога. З жандармами погані жарти:
побачили, що їм чинять опір, відкрили вогонь і перебили чимало людей.
Так і тепер буде. Перестріляють усіх нас. Скажуть: повстанці. І

нащадків наших зведуть зі світу. А Джимшід-бей переоре весь Сарагьол
своїми тракторами. Пам ятай, ми на світі самі. |1ам нема на кого

покластися. Ви ще молоді, а тому задерикуваті. Облиште це, бо наробите
лиха і внукам-правнукам нашим. Я це кажу не тому, що боюся за себе.
Мені жити вже зосталося небагато!.. Не сьогодні-завтра на той світ

піду. Я про вас думаю.

Ні, Фадиле, ти боїшся. А то не зупиняв би нас. Але ми не

боїмося. Ти кажеш, що можна жити. А як, хотів би я знати? Стати

наймитами, прислужниками? Ні, без землі життя нам не буде.
Хорий Геко відкашлявся й хрипко сказав:

Казо та Hypo перестали називати Джимшіда беєм. Що буде,
коли й ми перестанемо його так називати? А нічого. Він, як був беєм,
так беєм і залишиться. Тож виходить те саме, що у приказці: «Собака

гавкає, а караван собі йде». Все це пусті слова, і діла теж пусті.
Невже пусті? озвався Казо. Не називати Джимшіда

беєм пусте діло, а йти йому служити чи втекти світ за очі, то це, на

вашу думку, не пусте. Гай-гай... А я сподівався, що ми почуємо від вас

розумну пораду. Ви боїтеся всього, а найбільше нашої рішучості.
Доведеться нам самим шукати виходу.

Молодь загула. Тефо, син хорого Геро, вигукнув:
-т- Не зважай на мого батька, Казо! Не зважай! Він уже зовсім

немічний, кусня хліба не може проковтнути, його вже й ноги не

носять. Ми підтримаємо тебе. Буде так, як скажете ви з Hypo.
Хорий Геко звівся на коліна, щоб відповісти, але Микко поклав

йому на плечі свою руку, і той знову сів.

Заговорив Мірзо:
Коли слова молодих пусті, нащо ви нас сюди покликали?

Сиділи б самі та й балакали.

Звикли все своє життя гнутися, хочете й нас до цього

призвичаїти! вигукнув ще якийсь парубок. Будемо захищати нашу
землю до смерті!

Як кочувати, то краще вже смерть, почулися голоси.

Молодь загула, і цей гомін перелився за поріг до жінок. Заспані

діти почали терти кулачками свої оченята.

Місяць сховався за хмару. Десь завив пес. Старий Микко підняв

угору руки. Почекав, поки стихне гомін.

Цитьте, діти, поважно мовив він. Замовкніть. Від марних
суперечок люди тільки лютішають. Тож глядіть не перегризіться між

собою. Даруйте нам, старим, що ми боязкі. Колись і ми були такі

запальні, як ви. Але поступово звикли боятися. Ми не боялися вийти сам

на сам проти вовка чи ведмедя. Але проти бея!.. Хіба ви бачили коли,
щоб вовк або ведмідь вдавалися до обману? Страху навчило нас

бейське ошуканство. Пробачте нам. Хіба ми не чинили опору? Чинили. Але
нічого не могли вдіяти. Беї тільки дужчали. Слухайте ж... Хочу вам

дещо розповісти. Про нашу минувшину. Можливо, моя розповідь хоч

трохи допоможе вам знайти правильне рішення.
В кімнаті стало тихо. Жінки нишком прочинили двері, й

цигарковий дим повалив у щілину. Старий Микко напився води, скрутив тов-
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сту цигарку, засунув її в бурштиновий мундштук і закурив. Глибоко

затягнувся і провів очима по хаті.

Сину, сказав він Казо, поклич матір. Хай послухає, що я

розповідатиму. Після мене вона найстарша.
Казо вийшов за поріг. Ейшан підвела голову. Казо. нахилився і

шепнув їй на вухо:

Мамо, зайдіть у хату. Вас кличе дід Микко.

Казо завів її всередину і посадив поряд з Микко.

Ласкаво прошу, Ейшан, сказав Микко. Я хочу повідати

дітям одну бувальщину. Тільки ти можеш підтвердити: все, що я

розкажу, щира правда.
Ейшан кивнула головою на знак згоди. Микко кашлянув і почав:

Наші діди не будували осель. На конях народжувалися, на

конях. і вмирали. Іноді ставили шатро десь під засніженою горою, іншим

разом на полонині біля джерела, та й тільки. Навіть могиЛи наших

прадідів розкидані по всіх усюдах. Хто лежить на полонині Сінек, хто

на схилах Сюпган-гори, хто на Бінгельській полонині, хто у Гаррансь-
кій долині. Але нікому з них на думку не спадало полишити

кочування. Та ось прийшов час, коли в горах осіли войовничі племена, а в

долинах хлібороби, і кочувати стало тяжко. Нам довелося перетерпіти
чимало злиднів. Я народився саме в ті тяжкі часи. Після мого

народження плем я кочувало ще дванадцять років. Дванадцять років я

провів на коні. Важкенько жити доводилося. Всього пережили: і
розбійники нас грабували, й осілі беї обдирали до нитки. Кочували ми з

нашими вівцями та ягнятами між Сюпгаи-горою і схилами гори Агри.
Зимували на Гаррані. В останні роки ми добиралися до Гаррану без

жодного ягняти й жодного лошати. Все доводилося віддавати то беям,
то розбійникам. Ми зубожіли. Нас дедалі меншало, страх оселився в

наших душах, життя нам стало гидке. Пригадую останню зиму на

.Гаррані. Сто ягнят ми віддали беєві за зимівлю, двісті загинули від якоїсь

хвороби. Коли настала весна, від нас лишилися самі ребра та шкіра.
Покинули Гарран голодні, нещасні. Худоба виснажена, діти голі й босі.

Не зупиняючись, не відпочиваючи, за місяць перейшли через Сюп-
ган і поставили шатра на березі озера Ван. Худобі тут було вдосталь

і води, й паші. Вона б швидко поправилася на гірських пасовиськах.

Старий Ефо сказав: «Побудемо тут кілька днів. Може, й наші очі

трохи спочинуть, а худоба набере сили».

Не забуваючи звичаю, ми того ж вечора послали п ятеро
найкращих овець беєві, на землі якого зупинилися. Але як же розлютився той
бей. «Я могутній бей, ватажок велелюдного племені, а якісь
голодранці оселилися на моїх землях та й посилають мені, наче на сміх, п ятеро
кістлявих овець!» закричав вігі, скочив на коня і, взявши десятеро
слуг, помчав до нашого стійбища у папасі, чоботях і з иагаєм.

Вони наскочили на стійбище темної ночі та й ну шмагати иагаями

всіх без розбору і жінок, і дівчат, і старих, і малих. Шатро діда Ефо
ставилося завжди посередині стійбища такий був у нас звичай.
Ного ставили иа чотирьох стовпах, щоб воно було вище за інші. Веіі

прискакав на гнідій кобилі прямо перед це шатро. Ми, діти, з переляку
поховалися між камінням. Моє серце мало не вискочило з грудей з

переляку. Ефо вийшов із шатра й запросив бея до господи. Та бей не

слухав, ударив старого по обличчю нагайкою з буйволячої сириці. Кров
залила сиву бороду. Як згадаю, й досі душа болить. Ефо затремтів.
Ноги не втримали його, і вігі упав? Жінки залементували так, що Сюгі-



ОМЕР ПОЛАТ. Сарагьол 37

ган-гора задрижала. А бей зіскочив з коня і, лаючись, почав бити Ефо
нагайкою. А був у мого батька брат Ешо. Справжній джигіт.

Папаху з козячого хутра носив набакир і насував її на брови. Спалахнув
Ешо, кинувся на бея, вирвав нагайку, збив його з ніг і давай
лупцювати. І тут його прошила злива куль. Ешо повалився, мов підтяте дерево.
Бей устав, зловтішно поглянув, як б ється в корчах тіло Ешо, а потім

дістав наган і випустив у юнака всі кулі, що були в барабані. Відтак

повернувся, сів на коня й гукнув: «Якщо за півгодини не заберетеся
геть, і вам усім буде те саме!»

Старий Микко замовк. Скрутив товсту цигарку й запалив. Ейшан,
поклавши голову на коліна, втупила очі в долівку. В пам яті її

оживали картини давнього минулого.
Ось так було, діти мої, повів далі Микко. Тієї ночі ми

насипали біля підніжжя Сюпган-гори ще одну могилу. Як нам боліло

серце класти в сиру землю такого хлопця-молодця! Безмовно вирушили
далі. Ми, діти, не приставали до матерів, не просили їсти. Ефо,
побачивши засніжені верхи Сюпган-гори, гукнув переднім, щоб зупинилися.
Сіли під скелею, почали радитися. Довго говорили й нарешті оголосили

всьому племені, що вирішили осісти на якомусь місці.

У нас був білий, мов сніг, віл, на якому возили шатро старого Ефо.
Навіть найтемнішої ночі біла шерсть аж блищала, і його було видно.

Вирішили зняти з його спини усе майно й пустили впорожні. Де віл,
стомившись, ляже, там і оселимося, його вантаж переклали на інших

волів. Білий віл зрадів, що з нього зняли тягар, і подався через схили,

а всі за ним. Віл то попасеться, то озирнеться довкола. Ніби думає, де

найкраще місце для оселі. На зорі він спинився у видолинку в буйній
траві й ліг. Ми одразу ж поставили шатра. Ефо звів до неба руки й
сказав: «Великий боже, творець наш! Зроби цю землю ласкавою до

нас. Ми ж не пошкодуємо сили, будемо її обробляти як треба!» Ми
всі стояли позад нього, звівши руки до неба.

Коли встало сонце, ми побачили в долині білі хати й церкву під
високими осокорами. Наш білий віл вибрав нам і сусідів то було
вірменське село. Дід погладив білого вола по спині й сказав: «Спасибі

тобі, білий воле! Ти знайшов нам добрих сусідів. Від вірменів ми

ніколи не зазнавали нічого лихого».

Опівдні дід Ефо взяв кількох старших чоловіків, і вони пішли у
вірменське село. Повернулися аж надвечір, бо вірмени їх прийняли
гостинно, почастували. Ефо спочатку навіть не доторкнувся до їжі, бо

в голові ворушилася підозра. «Хто його знає, думав він, вірмени
все-таки гяури. Може, намішали в їжу якого зілля».

Але вірмени люди розумні, одразу здогадалися, чого ми боїмося,
й перші почали їсти. Покійний дядько Керімо як тільки було згадає про
це, то так і червоніє від сорому. До столу подавали їхні дівчата:

стрункі, тонкі станом, в червоних сукнях.
Потім кілька поважних вірменів запевнили наших: «Не турбуйтеся,

від нас вам лиха не буде, тільки допомога».

Отож, діти мої, перше наше село було біля узгір я Сюпган-гори.
Хати нам ставили вірменські теслі. Ми, радіючи, що почали нове

життя, працювали щосили: хто каміння та жорству носив, хто воду.
Вірмени майже всі досить добре розмовляли курдською мовою, а коли

чогось не знали, вставляли турецькі слова. Цілий день вони працювали
у нас, а увечері поверталися у своє село.

Нам хату ставив тесля, якого звали Задйк. Веселий чоловік був. А
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руки в нього великі й натруджені. Я дуже любив його. Коли тесля

відпочивав, то запалював цигарку й робив мені з камінчиків маленьку

хату. Працюючи ж, розповідав всякі казки та історії. І завжди

жартував та сміявся. Навіть коли носив важке каміння.

Одного вечора, йдучи додому, він сказав мені, що вранці приведе
свого сина. Я дуже зрадів, не знаючи чому.

Теслі, закінчивши роботу, збиралися в одному місці і йшли

додому разом. Того дня я побіг на скелю дивитися, як вони повертаються.
Цілу дорогу вони співали пісень: то поодинці, то всі разом. Я не

розумів тих пісень і тому не міг перейнятися ними, хоч вони й були ніжні
і такі сумні, що, здавалося, краяли серце. Коли теслі наближалися до

села, з дворів назустріч їм вибігали жінки й дівчата в червоному,
зеленому, білому вбранні. А потім вони всі йшли разом; Хто дивився на

Сарагьол віддалік, той міг подумати, що то рясніють квіти синюватий

козолист, червоні тюльпани, білий деревій. Після того я завжди

дивився з високої скелі, як теслі повертаються додому. Я й досі не можу

зрозуміти, чому я дивився щовечора на одне й те саме з такою радістю,
і як мені воно не обридло. Правду кажучи, це були найсолодші дні
мого дитинства.

Тієї ночі я ніяк не міг заснути, все крутився під шкурою, якою

мене вкривали адже це вперше в житті я мав побачити вірменського
хлопця. І як назло заснув на світанку, так що моїй покійній матері
довелося мене будити. Я схопився, хутко одягнув сорочку і вискочив із

шатра. Майстер Задик клав стіну, а батько робив розчин. На землі

сидів кучерявий хлопчик з великими блискучими оченятами й намагався

паличкою пропустити в ямку воду, щоб утворилося озеречко. На

ньому була біла, сорочка й чорні штаненята. Я тоді вперше побачив, щоб
на дитині були штани. А ця дитина була ще й менша за мене. Задик
побачив мене і гукнув:

Не соромно, Микко, оце так зустрічати гостя? Іди ж бо та

скажи: «Ласкаво прошу, Вагане!»

Ваган, побачивши, що я вже тут, підвів голову й усміхнувся. Він

був викапаний батько.

Ноги мої наче приросли до землі. Де вже там було сказати:

«Ласкаво прошу!» у вухах дзвеніло. Покійний батько, побачивши, що я

остовпів, промовив:
Ну ж бо, синку, чого ти стоїш? Зроби, як сказав дядько

Задик.

Я через силу ступив до Вагана. Він устав і усміхнувся. Я опустив

голову. Дядько Задик зрозумів мій стан і повернувся до сина:

Потисни руку Миккові.
Хлоп я подало мені руку. Я зніяковів і зашарівся. Задик-уста

підійшов і, взявши мене за зап ясток, уклав мою руку в долоньку
Вагана. Я відчув потиск мокрих пальців. Так ми стали товаришами.

Того дня я з Ваганом майже не розмовляв. Та й він не заводив

розмови. Ми сиділи й дивилися, як працюють наші батьки. Увечері
Ваган пішов з батьком додому. Я ж, як завжди, сидів на скелі й

дивився вслід майстрам.
Наотупного дня Ваган прийшов знову. Тепер ми вже почали

гратися. Поробили собі маленькі хатки. Ваган, дарма що був менший за

мене, умів робити все краще, ніж я. Він навіть млина поставив.

До літа наше село вже було споруджене. Ми назвали його Мілян.
Під горою стояло з півсотні хат, а найкраща серед них мого батька.
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Того дня, коли ми перейшли у хату, батько вчинив жертвування й
написав на лобі мені та Ваганові якісь знаки. Увечері Задик-уста
попрощався з батьком і поцілував мене в чоло. Я ледве стримався, щоб не

заплакати. Батько подарував майстрові двадцятеро овець, а Ваганові
білого баранчика. Чорноокого баранчика з дзвіночком на шиї.

Коли Ваган пішов, я втік із села й забіг аж до Сюпган-гори. Там

упав під дикою грушею і проплакав до ночі. Додому повернувся, коли

село вже спало. Двері відчинив мені батько. Посвітив скіпкою,
подивився на червоні від сліз очі й похитав головою.

Більше так не роби, сказав він. І не турбуйся, Вагана

ще не раз побачиш.

Почувши ці слова, я дуже зрадів. Батько теж полюбив Вагана.
А того року, пам ятаю, була така весна, що підгір я все було

затоплене квітами. До літа наші вівці поправилися, стали гладкі. Ми
мали доволі молока й кисляку. У нас ожили надії, нам додалося снаги.

Одного вечора батько сказав мені:

Микко, завтра встанеш раненько, підемо до майстра Задика. У

мене до нього справа

Як я зрадів. Всю ніч до ранку не спав, думав про Вагана,
міркував, що йому розповім.

В дорогу ми вирушили ще вдосвіта. Скоро в мене заболіли ноги.

Якби цілу ніч не крутився, а спав, то не втомився б так

швидко, сказав посміхаючись батько.

Я зрозумів, що він теж не спав. Нарешті ми дісталися Ваганово-
го села. Кажу села, але мені воно здалося казкою. Хати, були наче

намальовані зграбні, з білими дахами, вони весело визирали з

зелених садочків. Повірите, діти, такого гарного села я не бачив більше
ніколи. Посеред села було джерело. Коли ми проходили, біля нього

було повно людей. Дівчата, молодиці у білих і блакитних сукнях
набирали воду. Я думав, що, побачивши нас, чоловіків, вони хутко
порозходяться, але де там. Замість того, щоб порозбігатися, вони почали

роздивлятися нас. Мені стало соромно, що вони дивляться, і я кинувся
ховатися за батька. Жінки засміялися. Одна з дівчат заспівала, інші

підхопили пісню, й вона полинула селом. Я зиркнув на батька. Він,
бідний, аж упрів.

Джерело лишилося позаду, і ми йшли собі далі, аж поки нам

трапився вірменин, який запрягав волів у ярмо. Батько привітав його, й

чоловік, усміхнувшись, теж привітався й підійшов до нас. Батько

запитав, де живе Задик-уста. Чоловік рушив до хати, що ховалася в

саду, і гукнув: «Задику!» Я був вражений, що дядько Задик має таку
гарну-прегарну садибу. Аж ось із хати вийшов і сам Задик-уста.
Уздрівши, хто це такий, він кинувся до нас, обняв батька, ніби не бачив
його сто років, а мене поцілував. Назустріч нам вибіг Ваган.

Ми сіли в саду. Батьки почали розпитувати, як здоров я того та

того. Ваган навибирав мені огірків, і ми бродили по саду, що пах

свіжим зелом і недавно политою землею. На вербі цвірінькали горобці.
Я забув майже все, що хотів розповісти Ваганові.

Вийшла Ваганова мати, одягнена так, ніби на свято. Сказавши
«ласкаво просимо» батькові, вона погладила мене по голові. У неї
були ніжні теплі руки. Дядько Задик сказав дружині щось

по-вірменському. Вона пішла до хати й винесла нам айрану. Вперше в житті я

побачив скляний джбан. Ваган хотів показати мені всю садибу, і ми

побігли спершу до клуні. В цей час до двору увійшла дівчина, років
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п ятнадцяти-шістнадцяти. Струнка, кароока, вона несла двоє відер з

водою. Побачивши мене й Вагана, вона зняла відра і, обнявши нас,

засміялася:

Отже, не ти Микко! Я вас бачила, як ви йшли повз

джерело. Ваган чимало розповідав про тебе, але мені й на думку не могло

спасти, що ви прийдете сьогодні.
І вона підморгнула мені. Я знітився й опустив голову.

Сіран дуже весела й жартівлива. Ти її полюбиш, сказав

Ваган.

Ми побігли до клуні. Позад нас почувся дівочий голос:

Агей, Микко, а чому ти ховався за батька, коли йшов повз

джерело?
Не озираючись, я вскочив усередину. Клуня, це як великий сарай,

душ п ятсот, мабуть, увійде. В одному кутку лежить сіно й солома, в

іншому суха конюшина та овес. Це, щоб узимку не шукати худобі
поживи, ось вона в тебе напохваті. Борони, вила, граблі поскладані в

іншому закутку. І скрізь повний лад. Клуня мені так сподобалася, що

Ваган ледве витяг мене надвір. Потім ми пішли до стайні. Стайня у
них, я вам скажу, однаково що дім. Наші хати, що ми в них оце

живемо, гидота порівняно з тією стайнею. Там усе в рядочок, корови,
телята, воли. Всі чисті, шерсть аж блищить, а тілисті які! Потім ми

пішли по кімнатах. Такого порядку, повірте мені, немає нині і в городян.
Сіли ми погратися у кімнаті Вагана. Незабаром прийшла Сіран і

покликала нас обідати. Ми вийшли надвір. В саду на столі вже

стояли страви чого там не було, хіба пташиного молока. Того дня я

уперше покуштував меду.

За стіл сіла й Сіран. Хоч я майже не зводив очей, вона двічі

підморгнула мені. Я ніяковів, бентежився.

Коли ми потамували голод, Задик-уста сказав:

Хоч гостей і не питають, чого вони прийшли, але ви нам не

чужі, чи не так? Певно, ви прийшли не тільки для того, щоб оце нас

провідати. Розкажіть же нам, який вас привів клопіт?

Батько засунув руку під папаху й почухався. Він, бідолаха, коли

хвилювався, завжди так робив. А потім почав:

Гаразд, Задик-уста, слухай, яка в нас біда. Ти ж бачив, що ми

не вміємо навіть камінь на камінь покласти. Що ми знали, окрім
чабанування! Але тепер осіли на землі. Господь послав нам землю, щоб

робити хліб. Як ходити коло овець, ми знаємо дуже добре, а ось коло

землі... Вона потребує волів, плуга, зерна. Але найголовніше це
треба знати, як з тим усім поводитися.' Волн в нас є, але вони вміють

тільки носити на собі наші пожитки. Вони не знають, що таке ярмо.
Який хазяїн, такі й воли. Коли ми йшли до вас, то минали ваші ниви.

Я відчув, що земля мене надить. Єдиний вихід просити допомоги у
тебе, брате Задик.

Що може бути приємніше, ніж допомогти друзям?
засміявся Задик-уста. Волами ми поміняємося. Я ваших волів швидко

привчу до ярма. Плуга я тобі теж дам. Отже, нема чого сумувати!
У батька на очах забриніли сльози. Він припав до руки майстра

Задика. А тоні погладив його по спині і сказав:
Хай легко йтиметься вам новою дорогою!

Але батько все ще м явся.
Що тебе ще непокоїть? спитав дядько Задик.
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Не знаю, як мені бути, одказав батько. Адже я ніколи в

своєму житті не ходив за плуюм. Як же зумію орати?
То пусте, сказав Задик-уста. Сьогодні забереш мої воли,

а я завтра вранці прийду і навчу тебе орати.
Батько, знову припав до руки майстра Задика. А потім і я

поцілував дорослим руки, потиснув долоньку Ваганові. Ніяковіючи, подав

руку Сіран, і вона, потиснувши її, засміялася: «Приходь ше, Микко».

Я опустив голову.

Дорогою батько заспівав пісню. Я ще ніколи не бачив його таким

веселим.

Уночі я знову не міг заснути. Мій сон бродив аж за горою Каф
де я оратиму поле нашими-новими волами. Я радів, що вже годі

чабанувати, і цілу ніч думав про те, як будемо жити по-новому.
Виореться земля, завруниться посіяне поле, заколоситься нива, завезуться на

тік снопи, змолотимо їх ціпами і провіємо золотаво-жовту пшеницю.

Не спав і батько, крутився до самого ранку. Коли ж проспівали
півні, ми зразу схопилися. Батько, побачивши, що і я на ногах,
засміявся: «Гайда, Л4икко, волів підпасеш, сказав мені. Та не барися,
бо сьогодні вони в плуг підуть».

Я зайняв волів і погнав їх гірською стежкою. Вибрав таке місце,
де була незаймана левада. На свіжій траві воли хутко напаслися, і я,
напоївши їх, погнав свій товар додому. Увійшовши в село, завмер від
несподіванки. Перед нашим двором юрмилися люди. І старе, й мале

всі позбігалися до нас. Навіть жінки визирали з прохилеиих дверей.
Я злякався, але побачив, що біля плуга стоїть Задик-уста,
розповідаючи дядькам, і заспокоївся. То посходилися селяни, щоб подивитися на

наш плуг. Я аж запишався, тим більше, що хлопчаки дивилися на

мене з такою заздрістю. Кілька чоловіків пішло мені назустріч. Хто

гладив волів по спині, хто позирав на їхні натруджені шиї. Коли я

позаганяв товар у двір, Задик підійшов до одного з волів і, вхопивши його за

вухо, потягнув у ярмо. «Ну ж бо, Саїте, хапай другого н роби те

саме», гукнув Задик-уста батькові. Батько так і зробив. Коли воли

стояли вже у ярмі, припрягли до них плуга. Мати вивела ягнятко, і дід
Ефо гукнув котромусь юнакові: «Неси ягнят, треба зробити пожертву!»

Все село, старе й мале, рушили в дорогу. Прийшовши в долину,
стали, і дядько Задик, знайшовши пухкий грунт, врізав леміш у
землю і гейкнув на волів. Дід Ефо прочитав перед ними молитву іі
зарізав ягня. Задик-уста пішов за плугом, а все село за ним. Навіть

тепер не можу втримати сміху, коли згадаю, як увесь наш люд до

вечора ходив та придивлявся до плуга. Опівдні за ручки плуга взявся

батько. Спочатку лишав чимало огріхів, але Задик-уста кілька разів
допомагав йому, і батько невдовзі навчився прокладати добру борозну.
Увечері ми з піснями повернулися до села.

Невдовзі кожна сім я у нашому селі мала свій плуг, так що всі

засіяли собі поле. На кінець літа хліба вигнали в людський ріст і,
коли налився колос, вірмени знову прийшли допомогти нам жати та

косити. Відтак-настав час молбтити, і ми з ночі до ранку гупали
ціпами охоче, наввипередки. Хоч молотьбу ми закінчили з піснями, але

слідом за тим прийшло лихо. Зранку в село прискакали десять

вершників, усі озброєні. Питають, де сільський бей. «У нас бея немає, од-

казали ми їм, є старший». «Ну, то покличте старшого!» Ми покли-

1 Каф легендарна гора на краю світу.
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кали. «Хто вам дозволив оселитися на цій землі?» запитали вони.

«Ми не знали, що це чиясь земля», сказав Ефо. Вони розгнівалися.
«Негайно йдіть з цієї землі. А ні, то Дагар-бей винищить вас до

ноги!» крикнув їхній старший. Ми вже знали, хто такий Дагар-бей. Це
на його землі ми були зупинилися ранньою весною. Дід Ефо звернувся
до старшого: «Що хочете, просіть у нас, тільки не зганяйте з цієї
землі». І той сказав: «Давайте Дагар-беєві щороку після жнив з

кожного дворища п ятдесят цебер пшениці. Самі й привозьте до його двору».
Ми погодилися, й вони поїхали. Так ми стали платити беєві данину,

яку вже багато десятиліть платили й вірмени.
Кілька днів возили ми пшеницю до беєвого двору, але й нам

лишилося досить. Кожному не на одну сім ю, а на сім таких сімей
вистачило б. «Спасибі Дагар-беєві, сказали ми, що дав нам таку
благодатну землю».

Кажуть, як у курда багато масла, то він і голову вимастить. Так
воно й є. Восени почалися весілля, хто сина женив, хто дочку віддавав
заміж. Наші звичаї забороняють віддавати дівчат за іновірців, зате

невістку чужої віри брати можна. Отож восени троє наших парубків
оженилися на вірменках. Ну, і як кожної осені, відбулося загальне

свято. Нашими гостями були майстер Задик з дружиною та дітьми.

Цілий день їли, пили, співали пісень. Дядько Задик привіз мені

подарунок сорочку та штани і сам одягнув на мене. Мені було вже

п ятнадцять років, і я знітився. Адже тут була й Сіран.
Увечері на току розвели вогнище. Всі посідали довкола багаття,

почали вечеряти. Танцювали галай, співали. Дядько Задик сидів поряд
зі мною, обіймаючи за плечі. Він щиро полюбив мене, та й мої батьки

і я теж любили його.

Узимку ми часто ходили до дядька Задика в гості, і він з родиною
навідувався до нас. А зима того року була дуже люта. Та ми

незчулися, як вона й минула. При кожній зустрічі ми з Ваганом гралися
донесхочу. Бавилися то в клуні, то в стайні. Вряди-годи до нас

приєднувалася й Сіран. Тоді у мене відбирало руки й ноги, і я не міг гратися.
Сіран починала глузувати з мене. Я сердився, та ледве виходив з

їхнього двору, як уже скучав за дівчиною і мріяв про ту мить, коли

знову переступлю поріг її хати. Я не знав, як мені перебути день без

Сіран, не міг дочекатися, коли мине ніч. Не маючи сили терпіти
таку муку, я знаходив привід відвідати дядька Задика. А прийшовши,
лишався там на п ять або й десять днів. Саме тому так швидко

минула зима.

А весна настала несподівано і наче враз. Сюпган-гора потопала в

квітах. Котилися ягниці молока, масла у всіх, скільки хоч. Всі

раділи, всі були щасливі.

А у вірменському селі вівчарства не знали, у них більше до

хліборобства душа лежала. Садили баштани, розводили бджіл, займалися

ремеслом. Одного вечора батько й каже матері: «Приготуй на

завтра кисляку та масла, хай Микко понесе Задикові».
Цілу ніч я думав тільки про Сіран. Раніше, бувало, міркував, що

розповім Ваганові, а тепер перед очима стояла тільки Сіран. Несила
було вигнати її з думки. Вона ніби вросла в моє серпе. Хоч що я

робив, хоч скільки думав, не знаходив ніякої ради. Моє горе нікому
було розважити, я не міг нікому розповісти, що діялося зі мною. Я
страждав, але не міг освідчитися.

Уранці я взяв гостинець, що приготувала мати, і вирушив у доро-
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гу. Поспішав туди щосили, кроки робив удвічі ширші, ніж звичайно, й

опівдні вже був у селі дядька Задика. Коли я підійшов до двору.
Сіран саме поливала город. Линули пахощі землі, зелені... Жінка Задика

варила в саду обід, а її чоловік з Ваганом орали в полі. Сіран так

пильно працювала, аж чоло їй спітніло, а обличчя палало вогнем.

Почувши, що рипнула хвіртка, Сіран підвела голову і, видно було,
зраділа. Поставивши лійку, крикнула матері: «Мамо, глянь, хто прийшов!»
Мати побачила мене й, усміхнувшись, сказала: «Ласкаво просимо!»
Сіран зняла з моїх плечей сакви й промовила: «Стомився, либонь? Ну,
чого було квапитися, наче тобі хтось припікав п яти?» І підморгнула,
від чого мене, як завжди, кинуло в жар. Я сів під вербою. Мати
гукнула: «Сіран, як вертітися у парубка перед очима, краще б збігала та

винесла йому айрану!» Сіран метнулася до хати. Дві тугі коси

в юнилися по її спині. Мати почала розпитувати, як там удома. Я сказав,

що загадали мені віднести масло, і мати забідкалася: «Нащо було
клопотатися...» В цей час вибігла Сіран, подала мені айран. Коли я випив,

вона запитала: «А їсти хочеш?» Я відповів, що не голодний. Вона
засміялася: «Брехунець, щоб таку дорогу пройти, та не зголодніти!» І не

чекаючи моєї відповіді, знову побігла до хати й винесла тарілку з

медом та хліба. Поставивши переді мною, пішла на грядки, нарвала
молоденької цибулі. «Сіран, гукнула мати, глянь, дочко, якого

масла приніс Микко. Добре було б понести в поле нашим орачам. Пішли б

оце вдвох у поле і віднесли б обід. Знаєш, Микко, Ваган сей рік уже
оре з батьком. Дуже зрадіє, що ти прийшов». Я подивився на Сіран.
Вона глянула на мене з-під довгих вій, і я опустив очі. «Не хочеш іти,
Микко?» запитала вона тихо. «Ходімо», відповів я. «От і добре,
ти попоїж, а я тим часом поллю баштан». Я їв мед і дивився на

Сіран. Вона теж повертала голову й зиркала на мене. Я бажав тільки

одного, щоб ці хвилини ніколи не закінчилися. Але пролунав
материн голос: «Обід готовий, діти. Не баріться, дорога не близька,
наші там уже, мабуть, хтозна-які голодні!» Я взяв горщик із стравою.
Вузлик із хлібом захопила Сіран, і ми рушили. Перейшли село і
спустилися в долину. Поле дядька Задика було аж за межею, по той бік

Гайдарану. А довкола така весна!.. У небі ні хмариночки, сонце пече.

Квіти навіть на голому камені ростуть. Куди не глянь квіти й квіти. Г

поле, скільки оком можеш сягнути. Сіран йде поруч мене, опустивши
голову. Вона стала зовсім інша. Десь поділася ота метка, жартівлива
й насмішкувата дівчина. Іде, наче рахуючи кроки. Я теж не поспішаю.
Чого мені бігти? Що я, дикун? Я її не боюся. Якщо боюся, то тільки
її клинів, насмішок. Ніби вгадавши мої думки, Сіран промовила:
«Микко, я тебе іноді дратую, але ти не гнівайся! То я жартома, а

думаю про тебе тільки хороше». «Я знаю», ледве вимовив я. «Скажи
мені правду, Микко. Якщо ти гніваєшся, то я більше не дратуватиму
тебе». «Я не серджуся, Сіран, далебі», відповідаю, і ми знову
мовчимо, простуючи дорогою. І раптом я відчув, як щось гаряче
торкнулося моєї руки. Я здригнувся. Сіран узяла мене за руку. Я почервонів
і опустив голову. Невдовзі спіткнувся. «Микко, якщо ти стомився,
дай-но я понесу горщик!» промовила Сіран. «Як то можна»,
відказав я і зиркнув уперед. Поле дядька Задика далеко. Я хотів, щоб
цій дорозі не було кінця, і пішов повільніше. Сіран теж. Ми йшли,
побравшися за гарячі спітнілі руки. То було щастя, то була найбільша

радість, яку я спізнав у житті. А по тому лише біль та горе.
Так ми йшли і раптом я відчув, що Сіран забрала свою руку. Я

здригнувся. То було так, наче урвався чарівний сон. Я глянув на неї.
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Вона усміхнулась і кивнула головою вперед. Неподалік орали Ваган із
батьком. Я знову глянув на неї. Вона зашарілася. І в що мить я відчув
що став відважний і почав говорити. Нарозповідав, що найшвидше в

селі бігаю, і що всіх можу подужати. Вигадав, буцімто, коли ми

кочували, то я палицею вбив вовка. Мабуть, вона всьому вірила. А я ж

брехав. Якщо я когось і подужав би в селі, то хіба одного-двох хлопців.
Що ж до вміння бігати, то я тільки один раз біг швидко. Це, коли ми

ще кочували, і я тікав від вовка. Навіщо тільки я брехав, і досі не

знаю. Якби не підійшли до орачів, то наплів би хтозна-чого.

Побачивши нас, дядько Задик та Ваган спинилися й розпрягли
волів. Ваган поклав свого довгого батога й побіг до нас. Було видно:

він пишається тим, що оре з батьком. «Ми тут з голоду вже

помираємо, сказав він утомленим голосом. Чому ви так пізно?» Він навіть

не сказав: «Як добре, що ти прийшов». Він узяв у мене горщик і пішов

до батька. Ми з Сіран перезирнулися, і вона сказала: «йому пиха в

голову вдарила. Можна подумати, що окрім нього ніхто більше в світі

не вміє орати». Дядько Задик почав розпитувати, які у нас удома
новини, чи здорові батьки. Сіран послала иа землі хустину, поставила

на неї горщик, поклала хліб. Ваган з батьком сіли обідати, а ми

відмовилися, сказавши, що вже пообідали. «Тоді нема чого даремно
стояти, сказав батько. Візьміть ось глеки та наберіть у ярку із

джерела холодненької водиці». Я зиркнув на Сіран. її карі очі, які завжди

грали, тепер, зупинившись на мені, завмерли. На чолі билася жилочка.

Почервонівши, Сіран опустила голову. Ми взяли глеки й- пішли.

Ваган гукнув навздогін: «Не пустуйте там у ярку, не затримуйтесь, бо в

мене в роті пересохло від спраги!» Сіран крутнулася й показала

Батанові язик. Ми засміялися. Я вже казав вам, що весна того року була
небачено буйна і пишна. Голова наморочилася від духмяних пахощів
і від гомону польових голосів. Сіран почала рвати квіти. Вона бігала

по полю, а я не відставав від неї ні на крок. Коли ж ми дісталися яру,
то ніби опинилися в раю. Мабуть, якби туди потрапив хворий на

сухоти, то видужав би за один день. Дзюрчання води зливалося з

щебетанням пташок. Рожево цвіла дика рожа, голубіли козячі листики, а по

всьому яру аж до схилів гори повилася берізка, позираючи на

навколишній світ своїми білуватими квіточками. Тут буяла весна, а по той

бік яру, на вершинах бескидів ще лежав сніг. Заливаючись сміхом, ми

збігли вниз. Там котився струмок, ступнів з десять завширшки. На дні
його плавали рибки, біліли камінці. Але воду треба було набрати з'

джерела. А'їи знайшли його, зачувши, як воно дзюрчить край схилу в

кущах дикої рожі. Вода холодна-холодна, аж пальці зводить. Ми

набирали її в долоні й пили, пили...

Сіран заспівала пісню про кохання вірменської дівчини і юнака

курда. Співаючи, позирала на мене.

Джерело-джерельце, дай води набрати,
Понесу я милому спрагу тамувати,
Курда молоденького буду напувати,
Дай води, джерельце, для хана Мурата.

Потім ми вмилися, бризкаючи одне на одного водою. Почувалися
безтурботно, як пташки. Сіран, підібравши поділ, зайшла у струмок.
Мила білі, мов сніг, ноги. Вона нагадувала мені білу лебідку, я

дивився й не міг надивитися. Нарешті вона вийшла на берег і лягла на
осонні в зеленій граві. Покликала мене. Я прийшов, сів в узголів ї і ніяк
не міг- надивитися на її обличчя. Так ми собі й гралися на сонці.
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Раптом вона обіперлася на лікті й глянула на мене,

примружившись. Потім, зиркнувши па яр, засміялася й запитала: «Микко, ти зміг

би перестрибнути на той бік яру?» «Зміг би», відповів не думаючи.
«Ану ж перестрибни», сказала вона. Я схопився на ноги, зняв чари-
ки

1 і відступив від яру кроків на десять. Розігнавшись, плигнув, але

гепнувся у воду посеред струмка. Сіран дзвінко засміялася...

На цих словах старий Микко урвав розповідь і озирнув слухачів.
Всі вони сиділи, затамувавши подих, иаиівусміхнені, очевидно,
переживаючи разом із ним давноминулі події. Це були зовсім не ті люди,
які недавно ще кричали, сперечалися, сварилися. Тютюновий дим ви-

тягло, гніт у лампі тремтів. Десь скавуліло щеня. Микко повів далі:

Молодість буває нерозважлива. Та вона минула і вже не

вернеться. На чому ж я зупинився? Ага, отже, впав посеред струмка...
Виліз мокрий як хлющ. Сіран аж задихалася від сміху. Я скипів. «Ах ти ж

гяурське насіння!» зарепетував так, що сам здивувався, звідки в мене

стільки голосу взялося. Вона замовкла в ту ж мить. Схопилася на ноги

й отетеріла. Кров відлила від її обличчя, і воно сполотніло. Вона тихо

опустила голову й тремтячим голосом промовила: «А казав, що ніколи

не будеш сердитися на мене». Я заціпенів. Мені стало соромно, ладен

був крізь землю провалитися. «Сіран, ти ж сміялася з мене. А я не

зміг перестрибнути, бо нога посковзнулася. Що там плигати! Я до

цього й не такі яри перестрибував», сказав я, і від того, що збрехав, мені
стало ще соромніше. Вона підвела голову й подивилася на мене

очима, повними сліз «Я вірю, Мнкко, що ти, звичайно, переплигнув би,
якби нога не посковзнулася». Я подумав, що вона глузує, але в очах її

було стільки віри в мене. Вона стояла й дивилася мені у вічі. Потім

відкинула голову і тихо-тихо заплакала. «Що з тобою?» запитав я

її. Вона знизала плечем і сказала: «Нічого». /Мені захотілося полишити

геть усе і втекти. «Не плач, Сіран, сказав я їй. Не плач. Я піду.
Вставай. Набери води і йди до батька. Щоб не подумали чогось

лихого. Коли запитають про мене, скажи, багато роботи вдома, то пішов

ще з півдороги...» Вона не зронила й слова. Потихеньку встала, взяла

глеки й пішла до джерела. Я ж попростував понад яром до гір. ішов
не оглядаючись. Аж коли зійшов на горб, глянув згори. Сіран ішла

яром з двома джбанами в руках. В мені спалахнуло бажання догнати

її, забрати джбани й винести їх з яру. Ледве стримався. Стиснув зуби,
щоб не залитися сльозами. Почуваючи себе самотнім на цім білім
світі, вирушив я до свого села.

Любов моя була така палюча, така несамовита, що іншим, мабуть,
здавалося: мені щось причинилося. Не їв, ие пив. Очі не бачили нікого,
окрім неї, ніщо не йшло на думку, тільки Сіран. І вдень, і вночі. Я
змучився від страждань.

А того літа стільки роботи було, не мали часу вгору глянути. Одне

зробив упрягайся в інше. Але на вечір десь дівалася втома, спітніле
тіло оживало й просилося в танок. Дівчата, молодиці виводили галай.
І молодь, і старі, й дітвора тішилися життям, ніби смакували його, ніби
виганяли з себе оту біду, що століттями труїла їх. На все село я був
єдиний, хто нарікав на життя і тисячу разів каявся, що народився па

білий світ. Я збайдужів до всього, а до того ж і з пам яттю моєю щось

скоїлося. То піду в поле без серпа, то на ниві вила забуду. І таке було
не раз і не два. А то якось зайняв постать із серпом на полі діда Різо,
та й ну жати до полудня, думав, що на своєму. Батько дивується: «Де

* Ч а р и к и різновид взуття.
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це мій парубок досі? Пора б уже на поле вийти?!» А я собі жну та

думаю: «Оце-то заспав батько! Вже полудень, а його й досі немає». А тоді
глядь аж не наше поле. То я серп на плечі та хода звідти. Батько
вже й сердився, й дивувався, але ж півдня не повернеш. А наступного

ранку, коли я сів гострити серпа, бідна мати підійшла до мене й,
заламавши руки та похиливши голову, подивилася очима, повними сліз.

«Сину, гірко промовила вона, не гнівайся, що спитаю. Що тобі

причинилося, синочку мій? Не п єш, не їси, з виду зовсім спав. Хтозна-коли
вже й сміявся. Чому ти страждаєш? Батькові ніяково допитуватися,
але його непокоїть, що ти такий став. Синку, я твоя мати... Скажи мені,
що з тобою. Може, ми втрьох якось зарадимо лихові. Кажуть, поки не

похвалишся, де тобі болить, ліків не дістанеш».

Що я міг сказати? Якби ви були на моєму місці, сказали б матері,
що вас ізв ялила дівчина? Я мовчав. Поклавши серпа на плечі, подався

польовою дорогою. Чи можна було розповісти матері про мої муки?
Тим часом хліб вижали, а від Сіран не було ніякої звістки. Після

того випадку в яру ні я до них не ходив, ні вони до нас, хоч і в них

справ до нас було чимало.

Знаючи це, я цілими днями тільки й дивився на дорогу одне око

в роботі, а друге на шляху. І ось того дня, коли ми почали молотити

снопи, прийшов Ваган. Моє серце несамовито закалатало, ноги ніби

прикипіли до землі. Ми обнялися. Яка то була радість обняти її

брата. Розпиталися про здоров я. Ваган сказав, що дядько Задик
цікавиться, чому від нас немає ніяких вістей. До того ж я весною так дивно

зник з яру, не показавшись навіть. Кілька днів допитувалися в Сіран:
«Дівко, чи ти не образила Микко?» Але коли вона розплакалася,
батько більше не докучав.

Ваган пробув у нас до вечора. Ворушив на току снопи, молотив.

Я ніби цілющого зілля напився, цілий день балакав, сміявся. Перед
вечором Ваган рушив додому, і я провів його за село. Мене палило

нестримне бажання піти разом з ним і хоч поглянути на Сіран. Але я

погамував свою пристрасть. Ми знову обнялися. Я зі скелі дивився, як

зникає у темряві Ваган. Разом із сутінками на мене насувалася туга.
Темніша за темну ніч, вона огорнула мою душу. Зсутулившись, побрів
я додому.

Хліб змолотили, й батько сказав: «Микко, вранці підеш до дядька

Задика, попросиш у них мажу. Щоб уже й до млина завезти, та й Да-
гар-беєві пшеницю віддати». Ці слова ніби чорну хмару наді мною

розвіяли. Радість забуяла в мені, вся душа співала, серце мало не

вискочило з грудей.
Ледь засіріло, я вже був на ногах. Цілу дорогу плекав щасливі

надії. Вже перед їхнім дворищем ноги мої почали підгинатися ось-ось

упаду від хвилювання. Проте якось спромігся відчинити хвіртку, і

відразу побачив перед собою Сіран. Я так і остовпів. В одній руці вона

тримала глек, зливаючи воду на руки незнайомого чоловіка.
Побачивши мене, вона зашарілася. Вода з глека полилася на землю. Чоловік

здивувався, повернув голову і пильно придивився до мене. Потім
запитав щось Сіран вірменською мовою. Вона відповіла. Чоловік
непривітно подивився на мене, буркнув щось незрозуміле, й Сіран почервоніла.
Чоловік знов наставив долоні. Я зрушив з місця. Хвилювання, яким я

був сповнений перед тим, ущухло. Натомість мене охопив страх,
причини якого я не зміг би собі пояснити. Поволі ступив на поріг хати.

Майстер Задик, підібгавши ноги, перебирав чотки. Побачивши мене,
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Ваган устав. Ми обнялися, але не так сердечно, як раніше. Потім я

поцілував руку дядькові Задику, він подав її мені неохоче. У нього був
такий настрій, ніби він гнівався. Я тихо промовив: «Дядьку Задик,
батько кланявся вам і просив позичити на кілька днів мажу, щоб

завезти збіжжя до млина, а Дагар-беєві данину віддати». Дядько Задик

опустив голову і, помовчавши трохи, сказав: «Ти, хлопче, вітай свого

батька, хай не гнівається, але мажа нам зараз самим потрібна». їм

потрібна зараз мажа? здивувався я. Та вірмени завжди закінчували всі
свої господарчі клопоти на місяць раніше за нас. «Ну, то пробачте,
дядьку Задик, тоді я піду», сказав я вголос. Він не обізвався. Я встав

і хотів поцілувати йому руку, та він її мені не подав. Похиливши

голову, я вийшов з хати. Проходячи садом, почув ледь чутний посвист і

боязко озирнувся. Сіран кивала мені з дверей клуні, щоб я підійшов.
Завівши мене в клуню, вона причинила двері. Потім кинулась мені на

шию й почала плакати. Я аж остовпів. Від усього цього можна було
збожеволіти. Вона плакала, поклавши голову мені на груди. «Чого ти

плачеш?» спитав я Сіран. Ридання здушили їй голос. «Я не знаю,

плачучи сказала вона. Я чогось боюся. Цей дядько дуже не любить

усіх вас, курдів. Цілими ночами балакає з батьком, намовляє його

проти вас. Вони весь час сперечаються. Як послухати його, то ви, курди,
дикуни і нечупари, і земля тут не ваша, і не треба з вами знатися.

Батько слухає його і знічується, мабуть, боїться. Мені тепер важко буде
з тобою зустрічатися». Вона потихеньку прочинила двері й поцілувала
мене. Потім утерла сльози і сказала: «Не забувай мене, Микко. Я тебе

дуже люблю».

Вийшовши за село, я звернув з дороги й пішов стежкою, що

в юнилася в чагарнику, та й залився сльозами, які так довго стримував.
Отакий цей світ. Повесні забуяли в моїм серці надії, заквітували, а восени

зів яли, усохли.

Я перейшов чагарник, і стежка побігла серед пожовклих трав.
Прийшовши додому, розповів усе батькові. Він слухав, підперши рукою
чоло, а потім устав і пішов до діда Ефо. Додому повернувся пізно.

Встали ми вранці рано. Батько сказав: «Микко, запрягай волів.

Позичимо віз у діда Ефо й повеземо данину Дагар-беєві». Я пішов до

старого Ефо узяв воза. Насипали п ятдесят цебер пшениці та й
повезли Дагар-беєві батько йшов біля волів, а я за возом.

Надвечір були ми в селі Дагар-бея. Його плем я велике, сильне.

Широка долина від початку до кінця належить йому. Край села дім

Дагар-бея. Біля величезної комори стояли сотні возів. Можна було
подумати, що це якийсь торг. Стали й ми в ряд, чекаємо. Біля комори
кілька здорових сильних наймитів, бейських слуг. Міряють і
приймають пшеницю. Там, де край черги, справжнє пекло. Розпрягли ми

волів та й собі приєдналися до гурту, серед якого щось розповідав,
підпираючи спиною колесо, сивий курд. Ми й собі наставили вуха. А курд
розказував, буцім Дагар вже не просто бей, а паша. «Через те,

каже, що він права рука султана Абдул-Гаміда. Та що там права
рука. Ти мені не права рука, а син рідний оце слова султана Абдул-
Гаміда, які він сказав Дагар-беєві. А наш султан святий чоловік. Вій

каже, що вірмени під мусульман яму риють. Нещодавно він покликав

до себе в палац беїв усіх тридцяти шести племен і двом з них дав

титул паші. Один нашому Дагарові, а другий якомусь бею з Джізри. А

нагород усяких начіпляли нашому Дагар-паші: і на плечі, і на труди.
Як глянеш: гарно очей не одірвеш. І зброю дали, сказали,'що має
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право керувати плем ям, як заманеться. Після того наш Дагар-паша
завів військо. Що ж, коли треба. Бо без війська з ворогами не можна

справу мати».

Місяць зайшов за хмару і знову визирнув. Яка неспокійна й сумна
ніч. Я згадав Сіран. Мені стало тоскно. Потім перед очима постали

Ваган, майстер Задик. У мене защеміло серце. Слово «вороги» ніяк не

липло до них.

А сивий курд говорив далі: «Ви, дурні, звичайно, не знаєте, що

затіяли вірмени. Якби наш святий падишах султан Абдул-Гамід не

розповів Дагарові усе, а Дагар-паша нам, то й я не знав би. Ці вірмени
м яко стелють, а спати твердо буде. Вони тільки й ждуть такої години,

щоб нам у спину ножа вгородити. Султан Абдул-Гамід ще й не таке

розповів Дагар-беєві. «Дагаре, сину, сказав він, поплескавши Дагар-
пашу по спині, тільки я знаю, яку змову готують вірмени проти
вашого народу. Досі я мовчав, поки вони вашим людям допомагали

призвичаїтися до землі, що її я вам дав. Але тепер вони готуються звести

вас зі світу, стати хазяями на вашій землі. Але цього їм не досить, вони

хочуть перетворити вас на своїх наймитів. Оце для цього я вас і

покликав сюди. Розплющіть очі! Для вас я не пожалію нічого, чим треба,
допоможу, дам зброю. За нашими спинами англійці. Я розумію, що

собака собаку не вкусить. Гяури-англійці дали нам зброю, та про вірменів
вони піклуються дужче, ніж про нас, але хай! Наша сила наша віра,
і правда за нею. Моя надія це ви, сину Дагаре. Не дайте вірменам
задушити нашу віру. Що хочете, те й робіть з ними!

Ось так наказав діяти падишах Абдул-Гамід нашому преславному

Дагар-паші. Наш падишах знає, що на нього можна покластися.

Недаремно ж навішав йому стільки нагород. Отож наш Дагар-паша, як

тільки повернувся із Стамбула, одразу поскликав нас і розповів усе,
що я вам розказую. І наказав, щоб ми повідомили це своїм племенам

і всім тим, що осіли на його землях. Отож слухайте і вважайте».

Тим часом підійшов наш ряд, ми з батьком устали і, здавши

пшеницю, рушили додому. На світанку були вже в селі.

Прийшла зима, а з нею й погані часи. Не виходили вже вірменки
заміж за наших парубків, не запрошували й ми вірменів до себе на

свята. Для нас вони тепер були ворогами. А коли на дорогах прослався
сніг, прийшло ще гірше лихо.

Дагар-паша прислав у наше село на свої гроші муллу: хай,
мовляв, навчить нас віри й богобоязливості. Мечеті в нашому селі не

було, й мулла оселився в діда Ефо. Щойно вечоріло, селяни сходилися

послухати його. Звали муллу Абдуррагім. Чимало мав досвіду. Умів

говорити. Слухаєш, бувало, його і не наслухаєшся. Узимку ніч довга,
тягнеться без кінця. А мулла Абдуррагім так цікаво розповідає житія

святих, розказує про подвиги зятя пророка Алі. Слухаємо, і нам

теж хочеться боротися за віру, як то робив Алі. Ми переживали, коли

він попадав у скруту, й раділи, коли рятувався, його життя ми вивчили

за зиму так, що знали краще, ніж своє. Таким чином я опинився

посеред двох вогнів. З одного боку, Сіран, з другого віра. Моє горе було
тільки моє, і я нікому не міг розповісти про нього. Ви перші, кому я

відкриваю його.
Отож за зиму ми всі, старі й молоді, вивчили історію

кровопролитних походів напам ять. А коли на Сюпган-горі почали танути сніги і
вода потоками полилася в ущелини1» а на полях зійшов осот, до нас
приїхали троє вершників. Одного з нгіх я відразу впізнав. То був сивий
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курд, якого ми слухали, коли одвозили Дагар-беєві пшеницю. Того дня

все село зібралося біля садиби діда Ефо. В хаті ніде було голці впасти.

«Брати по вірі, почав свою мову сивий курд. Ми приїхали
сповістити вас пр® те, що вірменські гяури нищать у Сасуні та Вані наших

братів по вірі. Коли й далі так буде, всі мечеті скоро стануть церквами».
Хата загула, всі аж кипіли від люті. Сивий курд звів догори руки

й почекав, поки люди стихнуть. Його голос, що був потонув у гаморі,
залуна-в знову: «Дагар-паша, як почув це, заплакав, а потім розіслав
на всі боки посланців, щоб вони сповістили правовірних про нечуваний
злочин. Помстимося ж гяурам-вірменам за наших загиблих братів! Хто
любить нашу віру, хай стає в мої лави, щоб помститися за кров
мучеників! такі були його слова. Отож, брати по вірі, не гайтеся, чимдуж
поспішайте до Дагар-бея, бо часу обмаль».

В хаті таке зчинилося, ніби всі побожеволіли. Село завирувало, мов

окріп у казані. Віра велика сила, до того ж нас цілу зиму навчали,

як її треба захищати.

Троє вершників поїхали далі, а ми лишилися вирішувати, що

робити. Діти плачуть, жінки бігають із хати в хату, чоловіки сідлають

коней, а парубки, побравши вила та серпи, виходять із хат і рушають у

долину на чолі з муллою Абдуррагімом.
Лунають вигуки: «Аллах, аллах!» За кілька хвилин лемент юрби

вщух у далині. Настала тиша. Тільки тоді до мене повернувся
здоровий глузд.

Я зміряв поглядом розлогу долину й поспішив додому. У хаті був
розгардіяш. Батько, шукаючи зброї, перевернув усе догори ногами.

Мати, умостившись посеред хати навколішки, звела руки до неба й

молилася. Я махнув рукою та подався надвір. Пішов селом. Старий Ефо
сидів під хатою і курив цигарку. Я звернув на стежку, що вела до Сюп-

ган-гори. Мені багато чого треба було обдумати. Та ба! В голові було
порожньо. Що робити? Мене підхопив потік і несе невідомо куди.

Замислившись, я сам не помітив, що дістався до половини гори. Як

не відчули втоми мої ноги? І як я видряпався на ці урвища?
Настав вечір, на небі посіялися зорі. Скільки часу я блукаю? По

віяв вечірній вітерець і пригладив траву. Я сів на землю. Трава
зберігала денне тепло налякані вітром травинки щільно притулилися одна

до одної. Ніби овечки наполохані вовком.

Наше село повили сутінки. Ніби жалоба. А у вірменському селі

було ясно. Сидячи на землі, я поклав голову па коліна и дивився на

те світло. Все довкола принишкло. Тільки шелестіла трава. Я відчував
її дух. Вітер ніби доносив з долини подих Сіран. Так, то був він. Він

долинув сюди і став голосом. Голосом моєї Сіран. Сповненим туги.
Серце моє запекло вогнем. Так, як тоді, коли Сіран співала пісню.
Тільки цього разу голос був тужливий. У моїй пам яті ожила давня пісня

про кохання курда до вірменської дівчини.

Старий Микко неквапно скрутив цигарку, всунув її з мундштук і

закурив. Старечі очі надміру блищали, помережане пругами обличчя

ледь осявала усмішка, його очі пошукали когось і зупинилися на

Мірзо.
Я навчив тебе тієї пісні, сину, промовив він тихо. Ну ж бо,

заспівай нам її, щоб пожвавити оповідь.

Мірзо підвівся, вийшов на середину кімнати й став на коліна.
Голос його полився по хаті, вирвався надвір.



50 ОМЕР ПОЛАТ. Сарагьол

По дорозі дівчина йде-ступає,
Гей, прилинь, вірменочко, я тебе чекаю.

Я по-курдському гукаю: «Йди до мене, люба»,
По-турецькому гукаю: «йди до мене, люба»,
По-арабському гукаю: «йди до мене, люба»,
По-вірменському гукаю: «Йди до мене, люба».

Не дозволить моя віра тебе, люба, взяти,

Доведеться твоїй церкві нас благословляти.

Доспівавши, Мірзо, ніби злякався, що наполохає чудову
минувшину, тихенько перейшов на своє місце і сів.

Що було, те загуло, повів далі Микко. У ті далекі часи у
мене був такий самий гарний голос, як у Мірзо. Цілу ніч співав я цю.

пісню, доки охрип. Сидів у зажурі, шматований горем і сумнівами. З

одного боку, мене манило кохання, з другого кликав меч віри. З
одного боку, чув ніжний шепіт, з другого бойоврй поклик. А трава
співала мені колискову. Змучений сумнівами і ваганням, я поклав голову
на коліна і заснув. І наснився мені сон. Я його ясно пам ятаю донині,
хоча з того часу минуло вісім десятків літ. Він і досі в мене перед очима.

Снилося мені, наче я в безлюдній долині. Гіереді мною білий віл

старого Ефо. А долина? Ні кінця їй, ні краю. І куди не глянь скрізь
заячий холодок росте, тільки сухий уже. Білий віл голодний, аж боки

йому позападали, а в долині ніякого зела не видно. Скубне білий віл

заячого холодку, та тільки рот поколе. Я. кидаюся на всі боки, шукаю
якоїсь трави, але скрізь тільки заячий холодок. Ноги собі геть сколов

тим клятим зіллям, і вони нестерпно щемлять. А я все бігаю, то

праворуч, то ліворуч і знову повертаюся до білого вола ні з чим. Білий віл

дивиться на мене, а моє серце крається на шматки. Я знов біжу. І знов

повертаюся впорожні. А він знову ж таки дивиться на мене, бідний, і

плаче, не так, як діти, а мовби дорослий чоловік. Це такий плач, що

розчулить навіть камінь. Я теж не можу витримати і плачу. Потім ми

обоє бігаємо сюди-туди. З ран і в мене, і в нього юшить кров. Все

дужче й дужче... Я бачу, як великою долиною тече потік крові. З білого
бика чорна кров дзюрчить з кожної рани. З неї утворюється в долині

озеро. Білий віл плаче, і я плачу. А крові в озері більшає й більшає.

Дивлюся, а вона мені по горло. І білий віл уже плаває в кров яному
озері. Невдовзі тільки роги зверху лишилися і сяють, ніби тисяча сонць.

Коли дивлюся, аж на кров яному озері теж зійшов заячий холодок.

І кожна колючка сяє, ніби ріг. Мої очі не витримують такої муки.
Мозок німіє. Я не можу заплющити очей. Я ладен померти, захлинутися.
Та ба! Коліна не згинаються, стан не перегинається. Мої повіки не

можуть заплющитися, а голова поворухнутися. Довкола тільки колючки,

колючки... Сяйво, сяйво... Кров перемішалася з колючками. На
поверхні кривавого озера виблискують мільйони колючок. А роги білого вола

вже потонули. Тепер і я потону, похлинуся. Та ба! Кров вище мого

горла ніяк не дістає. Коли бачу, всі колючки сунуть до мене.

Страхітливі промені проколюють мені голову й проймають мозок. Тисячі
черв яків звиваються в моєму мозку. Я не витримую і щодуху кричу:
«Сіра-а-ан! Сіра-а-ан, порятуй мене!».

Я прокинувся від свого крику. Глядь, аж стою на ногах. Либонь,
уві сні схопився. Озирнувся я, бачу... Але краще б я не дивився.

Краще б утопився в тому кривавому озері або зовсім не прокидався...
Наше село палало у вогні. Я думав, що то сон і щипнув себе за ногу.
.Мені заболіло. Отже, я не сплю. Щодуху кинувся я вниз. Падав,
уставав, котився, поки дістався долини. Внизу бігла зграя сільських собак.
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Вони скавуліли, тікаючи від пожежі. Перед селом мені трапилося
кілька жінок з дітьми на руках вони бігли в гори. Побачивши мене,
невістка старого Магаджира, притиснувши дитину до грудей, сказала:

«Микко, гяури зруйнували наше село».

На небі почали гаснути зорі. Ніби падали одна за одною на Сюп-

ган-гору й згоряли. Я тремтів, як у лихоманці, зуби мої цокотіли.

Насилу зміг запитати, що з моєю матір ю. Одна з жінок заплакала: «Окрім
нас, мабуть, ніхто не врятувався. Гяури напали, коли село спочивало...»

Я кинувся щодуху до села. Либонь, аллах додавав мені сили, щоб я

міг бігти... Що ж я там побачив? Самі руїни і згарище. Ніби буря
налетіла й розметала все довкола або попалив своїм вогняним язиком

якийсь дракон. Ні хатини не лишилося, ні дворища. Тихо довкола,
тільки ягня мекає. Та так жалібно, що й серце гяура не витримало б.

Добігши до нашого дворища, я побачив мертву жінку. По разку
синього намиста упізнав матір. Ноги мої підігнулися. Я припав до тіла
й заплакав. Думав, що ніколи не наплачуся. Потім устав-таки й пішов

селом. Як я вийшов за село, як біг натомленими ногами до самого

ранку, як прибився до Дагар-паші не знаю. Недаремно кажуть, ніби

людина міцніша за залізо.

А в селі Дагар-паші справжній шарварок. Іржуть коні, скрізь
юрмц молодих курдів у барвистих чалмах, з рушницями в руках.

Сивобороді діди з вилами та кілками стоять попід тинами. У дворах людно,

чоловіки годують та напувають коней. Обгороджений зівсебіч високою

стіною будинок Дагар-паші скидався на фортецю: високий чорний мур,
малесенькі віконця фортеця, та й годі. А довкола вирував натовп

чоловіків з рушницями, вилами, кинджалами й шаблями. Присадкуватий
курд у чалмі виліз на камінь для сідлання коней і, приклавши до рота
долоні, вигукнув: «Брати за вірою! Гяури напали цієї ночі на село

Мілян і геть сплюндрували його. Тож рушаймо в похід! Сідлайте коней.

Дагар-паша наказав негайно захопити вірменське село і не лишити від
нього каменя на камені. Ми зрівняємо їхнє село з землею й переоремо
його плугом!»

Зчинився такий гамір, ніби настав день страшного суду. Натовп
шаленів. Всі кричали, металися, сідлали коней. Юрма підхопила мене

й винесла з дворища, обнесеного муром, на вулицю. В цей час я

побачив батька на якійсь сухоребрій несідланій шкапі. Батько звів голову
і теж побачив мене. Хотів під їхати, але де там! Я почав продиратися
до нього крізь натовп. Він ухопив мене за руку й допоміг сісти позад

себе. «Тримайся, Микко, сказав він, -тримайся, синку. Ось ми

покажемо гяурам, почім фунт лиха».

Велику долину наповнили вигуки «аллах! аллах!» Можна було
оглухнути від людського галасу, іржання коней, цокоту копит. Сотні

вершників, хто з англійською рушницею, хто з кремнівкою, хто з

вилами, змішалися в одну купу. Ішли ніби не на бій, а на весілля. На
обличчях сяяла радість. А чому це я зрозумів пізніше. їм потрібен
був привід, щоб пограбувати чуже село. І брехливі були їхні заклики

до помсти й вигуки «аллах, аллах!».

Невдовзі ми з батьком почали відставати від решти. Наша шкапа

не те що не могла нести на собі двох чоловіків, а й сама ледве ноги

переставляла. Вона тупцяла так повільно, ніби батько не стусав її під

ребра, а співав їй колискову.

Вершники та піші, які квапилися на грабунок, розсипалися по ве-
'

,
І
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ликій долині, толочачи білосніжні квіти, вруна, трави на левадах. Ніби

заприсяглися іменем аллаха почати руїну ще в долині.
Батько нічого не питав. Може, боявся розпитувати. А я боявся

розказувати.

Що ближче під їжджали ми до вірменського села, образ Сіран
заполонював мене дедалі дужче. Я обмірковував плани порятунку моєї

коханої. Врешті надумався викрасти її і втекти до Сюпган-гори. Знайду
там якусь печеру та й сховаємося від людей.

Я знав, що гори уміють бути вірними. А Сюпган-гора не зрадить
джигіта. Ми з дівчиною як-небудь прогодуємося: то с-арну вполюю, то

зайця.
Сказати легко, а насправді...
Ми наближалися до села, а там уже почалася стрілянина. Батько

бив конячину під боки. Я теж підштрикував бідолашну тварину. Але
вона що ступить раз, то й зупиниться. Ми відстали від решти
вершників щонайменше на два постріли.

Нарешті ми злізли зі шкапи й повели її за вуздечку. До нас почав

долинати людський лемент. Ми пришвидшили ходу. В селі стояв такий

лемент, що мороз ішов поза шкірою. Люди тікали, рятуючись від
смерті, а вона гналася за ними в образі інших людей. Ще два роки тому тій
ті були щирими друзями, а тепер ошаліли, охоплені жадобою вбивства.

Я бачив, як утікачів наздоганяли на зеленому лузі, тоді над ними

виблискувала шабля і падала вниз. Утікач присідав, хапався за голову
й валився на траву.

Неподалік сивий курд наздогнав літнього вірменина. Курд
замахнувся заржавілим кинджалом, а вірменин стиснув щосили його руку
вище кулака... Вони борюкалися, задихані, на зеленому лузі. Нарешті
курд підім яв вірменина під себе, став коліном йому на груди і
вивільнив свою руку. Я застиг на місці. Курд наставив до грудей
вірменина свій кинджал. Той благав: «Помилуй мене! Ради бога, помилуй!»
Курд одказав: «Помилую, але перейди в нашу віру. Негайно перейди,
гяуре, бо зараз тобі край». Бідолашний вірменин відповів: «Гаразд,
брате, перейду. Але я не знаю, як перейти. Навчи мене». Курд
розгубився. Почав озиратися і, побачивши мене, запитав: «Хлопче, ги не

знаєш, як йому перейти в нашу віру? Я хочу, щоб цей гяур став

правовірний». Я теж не знав, як переходять у іншу віру. Все, що я знав

про нашу віру, це походи й битви Алі. «Накажи йому, відповів я,
хай розповість про подвиги Алі». Курд засміявся. Він підняв руку й

крикнув: «Розповідай, гяуре, про подвиги Алі. А ні, то буде тобі край!».
Я не витримав пішов геть. Позад мене курд кричав вірменинові:

«Розповідай, переходь у нашу віру». Потім замовк. Я озирнувся.
Заржавілий кинджал уже закривавився вірменською кров ю.

Я пішов швидше. Край села лежав десяток трупів вірменських юна-

ків. Я пошукав серед забитих Вагана, та його там не було.
Що я побачив, коли увійшов у село? Навряд чи й тисяча писарів

змогли б описати цю жахливу картину. Отже, краще ви самі уявіть, що

там творилося. Кров текла рікою, трупи лежали горою.
Люди втікали, кричали, благали, проклинали, вмирали, билися,

вбивали, плюндрували, грабували. Серед вулиці перед кожним

дворищем лежали порізані: молоді, старі, діти. Я вже не міг дивитися на все

це. Люта ненависть охопила мене. До кого? Чому? Я не знав. Але не до

вірменів, і не до курдів, а до когось, хто був мені невідомий. З такими

думками я біг щодуху до хати Сіран. Вже перед двором я побачив, як

із саду вийшло двоє курдів і подалися до сусіднього обійстя. Я зрозу-<
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мів: надії немає. В очах у мене потемніло, ноги стали важкі, я не міг

зрушити з місця. Ледве дістався садової хвіртки. Що робилося у

цьому любому мені садку! Грядки, де Сіран поливала свої огірки, цибулю,
гарбузи, були витоптані. Городина вирвана й розкидана. Двоє
покинутих коней, мов господарі, поралися в городі.

Я заскочив до хати. Там у калюжі крові конала мати Сіран. її
хвилини були полічені. Я кинувся до кімнати Сіран, відчинив двері. Сіран
у хаті не було, але вся долівка була полита кров ю. Я торкнувся до

калюжі рукою, кров була ще тепла. Я зрозумів, що втратив усе. Почав

битися головою об стіни й голосити: «Сір-а-а-ан, люба Сір-а-а-ан! Де ти

є? Поглянь, я прийшов».
Хотів був вийти, та не міг знайти дверей. Вони зникли, кругом були

самі стіни. Я їх дряпав, кричав. Кидаючись на всі боки, вимазався

кров ю. Раптом якесь чуття підказало мені: «Сіран у клуні». І зараз же

я побачив перед собою відчинені двері. Метнувся до порога. Так, Сіран
жива, вона сховалася у сіні. Я вихопився з хати. Як перескочив через
тіло мертвої матері Сіран, як добіг до клуні, і досі не пам ятаю.

Так, діти. Сіран лежала в клуні. Вся закривавлена. її голова

валялася поруч на сіні. Я припав до тіла. Воно було ще тепле.

Скільки я пробув біля Сіран, не знаю. Розплющив очі від того, що
хтось мене торсав. То був мій батько. Він теж плакав. Я встав і

притулився до його грудей. Плакав батько, плакав і я. Скільки ми

проплакали, я не можу сказати, але опам яталися, коли почули запах горілого.
Вже споночіло. Батько потягнув мене з клуні.

Горіло село. У ньому не лишилося каменя иа камені. Войовники

виконали наказ Дагар-паші. Виходячи з двору, ми зустріли трьох курдів.
Ми опустили голови, щоб не показати сліз. «Що таке? Що з вами

сталося?» запитав один з них, а потім усі троє зареготалися. І зайшли в

сад. Котрийсь із них вигукнув: «Ті телепні й потрусити добре не

вміють. Ну то хай подивляться, як це треба робити». І вони з галасом

посунули до хати. У мене було тільки одне бажання: повбивати їх, усіх до

одного. Бажання було, але руки наче втратили силу. Хитаючись, я стояв

у батькових обіймах.

Микко замовк. Мовчали й усі, хто був у хаті. Ніби затамували
подих. Старий підвів голову і спробував усміхнутися, та ба! З очей иа

сиву бороду викотилися сльози дві краплі гіркого болю. Старий не

ховав їх. Не утирав. Дві прозорі краплі згубилися в сивій бороді.
Нелегко розповідати про ті страшні часи, промовив він.

Повірте, діти, дуже нелегко. Даруйте мені старому. Розворушив я свої

рани. А завдали їх мені знов-таки беї. Вони дали в руки курдам
англійські рушниці, щоб убивати вірменів. А в руках вірменів теж були
англійські рушниці. Хіба ми щось знали? Наші очі наче заслав

кривавий туман. Ми зрозуміли, ми все зрозуміли, тільки пізно. Ось у чому
біда. Якби ми довідалися про це раніше, можливо, все було б

по-іншому. Може, ми б виступили гуртом проти беїв.

Старий знову замовк і опустив голову. Казо скрутив йому
цигарку. Він узяв її й припалив у хорого Геко. Глибоко затягнувся димом.

Потім глянув туди, де сиділа заплакана Ейшан.

Може, я розповів щось не так, як було, Ейшан? запитав він.

Ні, все так, одказала жінка, похитала головою і вийшла з

хати, щоб не показувати людям своїх сліз.

Що було далі? провадив Микко рівним твердим голосом,
наче це не він плакав хвилину тому. Нічого особливого. Вірменів ли-
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шилося мало. Ми, курди, були тепер численніші від них у багато разів.
А тоді їх і зовсім не стало. Хто загинув, а хто, рятуючись, переселився
на Кавказ чи в Сірію. Лишилися ми самі віч-на-віч з беями. Стомлені,
нещасні, безпорадні, підупаді й залякані. Про Вагана та дядька
Задика ми так нічого й не чули. Чи їх забили, чи вони врятувалися не

знаю. Правда біля Сасуну довгенько чути було про якогось розбійника
Вагана, котрий нібито походив з наших країв. Але ми так і не змогли

дізнатися, чи це був наш Ваган, чи хтось інший. Коли вірменів
винищили, селяни порозходилися по домівках, повернулися до плуга. Але
загони гамідіє 1

лишилися на наших землях. Де тільки було яке

ледащо, який розбійник геть усі пішли в ті загони. Ми ж узялися до

своєї важкої роботи, затамувавши біль і тугу по мертвих. На місці
старого Ефо став дід Ризо. Але, як кажуть, біда не сама ходить, а з

дітками, Загони бейських найманців почали гасати по селах, відбираючи
те добро, яке люди награбували у вірменів. Вони обшукували кожну

хату. Двічі трусили і наше село. Били всіх, навіть дітей. Настали
погані дні і ще гірші ночі. Ми вже й спати не лягали, бо ніхто не знав, коли

вони надумаються загрюкати в двері. Багатьом доводилося харкати
кров ю. Бачимо кепська справа. Зібралися ми вночі в діда Ризо, так

само, як оце тут. Радилися-радилися, та й надумали переселитися в

інше місце. Старий Ризо прослав перед собою хустку й сказав: «У

кого лишилися здобуті у вірменів гроші, негайно несіть їх сюди».

Невдовзі ми наскладали двісті золотих і темної ночі, зібравши своє

манаття, вирушили в дорогу, а за три дні опинилися у великій долині.

Питаємося, як її називають. Нам кажуть: Сарагьол. Бачимо, земля

родюча, води вистачає. Питаємо, хто хазяїн, кажуть, що нею двоє

племен володіють. Одне плем я те, що тепер Джимшіда, а друге
Дило-бея. Подалися ми до батька Дило-бея, Гаджі Юсуфа-паші, та й

купили собі за двісті золотих оцю землю. Збулося прокляття
вірменів. Як прийшло до нас багатство, так і пішло. Не кажучи вже про
те, що наших загинула сила-силенна. Не обминуло прокляття й
бейських горлорізів! Вони перегризлися між собою і пожерли один

одного. Звичаї, які панували в султанському палаці, поширилися по всій

країні. Як султанові сини вбивали один одного, щоб заволодіти
батьківським троном, так і ці розбишаки різали один одному горло.
Султан Абдул-Гамід насадив таку ненависть серед племен, що вона

живе й понині. Плем я Гайдарам ворогує з плем ям Джибраи, Шіп-
кан з Гасенан та Гайдаран. Якщо сьогодні плем я Гайдаран
проголосує за Народну партію, то плем я Шіпкан на зло йому віддасть
свої голоси за Партію справедливості. Спочатку султан нацьковував
нас на вірмен, а потім і один на одного. Але ми, курди, як

самосійна трава, сохнемо під час засухи, а тоді знов оживаємо. Ви

дивіться, скільки курдів загинуло. Якби їхні імена позаписувати в

книги, таких книг, мабуть, з тисячу вийшло б. А скільки серед них було
беїв? Може, три-чотири. Та й то загинули вони не в бою. Хто від руки
брата, котрий хотів стати на чолі племені. Іншого вцілила сліпа куля.
І всі вони прагнули одного: поліпшити власний добробут. А ми? За

що гинули ми? І я не знаю, і ви не знаєте. Тільки богу відомо, навіщо
ми вбивали один одного. Ми гинули, нас меншало, села порожніли, а

вільної землі більшало. Беям цього тільки й треба. їм вільніше стало

скакати на їхніх арабських огирях. За своє життя я добре затямив

1 Гамідіє кіннота, сформована султаном Абдул-Гамідом для придушення народ-
них рухів протесту в країні.
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одне: беї ніколи не були нам друзями. На нас, простий люд, вони

завжди дивляться зизим оком. Вони вдаються до підступів, нацьковують
нас один на одного. А ми, дурні, б ємося між собою, стріляємося. У

них одна думка, одна мрія: щоб усі ми стали їхніми наймитами. А ми

забуваємо про це. Як ми пораділи, коли цей клятий Джимшід захотів
оселитися по сусідству. Старе й мале будували йому дім. Такий, як нам

вірмени робили. А як побудували, то ви не гірш за мене знаєте, чим

це закінчилося. Джимшід ударив нас тим самим кілком, який ми

затесали. Нехай оця розповідь буде для вас моїм спадком. Сьогодні
я є, а завтра мене немає. Коли я помру, мене можете забути, але те,

шо я вам розповів, пам ятайте довіку. Мій час минув, я своє відробив.
Ця земля чекає ваших сильних рук. Отож ви й вирішуйте. А ми, старі,
наперед згодні з вашим рішенням. Ті закони, за якими жили ми раніше,
хай згинуть. Бо хіба ж не через них доводиться плакати матерям?

Він замовк і сяк-так спромігся підвестися. Всі, хто сидів у хаті,
встали разом з ним.

Сидіть, сидіть, стомлено сказав їм старий Микко. Сидіть
і вирішуйте. Ось-ось настане світанок. Севдіне, Геко, Фадиле, ходіть-но
зі мною. Нема потреби сидіти серед юнаків. Хай самі вирішують, що

робити з землею. Бо наша земля це могильна яма, її будь-де
викопаєш. А їм потрібно багато землі. Хай вам бог помагає, діти мої! Хай
ваше рішення буде добре і вдале!

Він пішов. Потім зупинився й поглянув на те місце, де сидів.
Hypo зрозумів, що Микко шукає палицю. Дістав її з-під подушки й подав.

Старий засміявся.

Ви тільки подивіться, Фадиле, Севдіне, Геко! Хлопці по моїх
очах здогадалися, що я шукаю. А ви б і за сорок років не додумалися,
що я шукаю свій ціпок.

Спираючись на ціпок, вийшов у двір. Там усе ще сиділи купками
жінки чекали. Дехто спав, узявши в обійми дитину. Старий
торкався їх ціпком і промовляв:

Не спіть! Хіба ви поприходили сюди спати? Пильнуйте, бо уві
сні вас застане погибель ваша. Прокиньтеся! Коли чоловік не спить, то

жінка теж не повинна спати.

Він вийшов за ворота. Ранковий легіт пестив йому обличчя. Над
Аладагом займався світанок. За Микко вийшли Геко, Фадил, Севдін.
Він постояв, чекаючи, поки вони розійдуться п© домівках. Поліз рукою
до кишені по кисета, але ие знайшов. «В хаті лишився», згадав і

пішов на тік.

Ніжно-ніжно повівав вітерець. Ще трохи, і в Сарагьолі настане

новий день.

Ill

Сонце зійшло за Аладагом і відразу змело з землі всі залишки

ночі, його проміння спочатку сягнуло скель Алмали, потім позолотило

Катевілер і нарешті осяяло Сарагьол. Гори, каміння, квіти все, що

тільки було в Сарагьолі, заграло ясними барвами.
Старий Микко підвів голову й глянув на сонце. Воно засліпило очі.

Стомлені, немолоді. Старий посовався, сидячи на камені, поставив

палицю між ноги й, спершися на неї, спробував устати, проте не зміг.

Надто тремтіли ноги. Бурмочучи прокляття, почав їх розтирати. Сонце
припікало добряче. Ноги трохи одпустило. Старий знову сперся на

палицю і встав. Струснув плечима, ніби хотів скинути біль і втому фоків.
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Потупцяв на місці й рушив до току, але передумав: з села долинув
людський гомін. Дід Микко подибав до села. Сонце так припекло, що

його несподівано зморив сон. Повіки склепилися мимохіть. Зусиллям
одігнав від себе дрімоту, потер очі. Біля дворища хорого Геко звернув
з дороги й рушив навпростець до своєї хати.

Мірзо стояв біля джерела. Поруч крутилося п ятеро хлоп ят.
Мірзо бив палицею по камінню. Ліикко подивився на нього. Не інакше як

зганяє на камені свою злість.

Надворі самі діти: хто жене отару, хто годує курей, хто

перегукується з друзями. Якби не Мірзо та ще невістка Шафо, котра замітала

двір, можна було подумати, іцо в селі немає дорослих.

Цей німий, безголосий ранок немилосердно гнітив село.

Коли Микко проходив повз двір Шафо, невістка поклала віник,
опустила чадру і, склавши руки, вклонилася старому.

Будь здорова, дитино. Будь здорова, промовив він стиха.

Замітай далі.

Пройшовши трохи, зупинився, повернувся й гукнув:
Дочко!

Невістка Шафо знову поклала віник, випросталася і чекала,
опустивши голову.

Не треба виструнчуватися переді мною, дочко. Нині не до

старих звичаїв. Хочу тебе щось запитати.

Невістка підвела голову. Потім знову опустила очі.

Скажи-но, ухвалили якесь рішення?
Обличчя молодиці спершу спалахнуло рум янцем, а тоді

пополотніло.
То що, ухвалили рішення?
Так, ухвалили, промовила вона ледь чутним голосом.

Микко не став розпитувати. Повернувся й потупцяв далі. «Хай що

завгодно, тільки не переселення», думав він. Відчинив двері.
Цигарковий дим, що застоявся у хаті ще з ночі, тепер вирвався надвір.

Коли отару зібрали посеред села, Мірзо полишив бити палицею

по камінні і, накинувши на плечі коц, гукнув дітлахам:

Гайда, хлопці, женіть!

Хлопчаки збили отару в гурт. Мірзо ступав попереду, хлоп ята

позаду отара пішла в той бік, де народжувався день.

Мірзо брів росяною гірською травою, і його взуття невдовзі

намокло. Холод пробрав спершу ноги, а потім і все тіло. Він дужче

закутався в коц. Невиспаного й стомленого за ніч, його полонила

сонлива змора. Отара розсипалася по полонині. Мірзо дістав із-за череса

сопілку. Спершу програв так, абищо. Потім почав повільніше бігати

пальцями по сопілці. її голос залунав гучніше, невдовзі його чути було
мало не по всій долині. Вівці залюбки скубли росянисту конюшину.
Позад отари гралися діти.

Сонце підбивалося дедалі вище. Мірзо сховав сопілку, зняв із себе

коц і ліг, потягуючись, на осонні. Потім гукнув хлоп ятам, які все ще

бавилися:
Аге-е-ей!

Діти полишили гру і, приклавши до очей долоні, стали дивитися

проти сонця на Мірзо. Той махнув рукою, і вони чимдуж помчали до

нього, аж вівці наполохано сахнулися.
Мірзо прослав на траві коц, узяв торби й дістав звідти хліб,

козячий сир і миску. Тоді сказав хлопчакам:
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Зловіть ПО ОДНІЙ ВІВЦІ:

Ті метнулися до отари й небавом притягли по вівці. Мірзо їх

видоїв. Миска"наповнилася молоком. Чабани сіли обідати. Кришили хліб

у молоко і їли. Потім узялися до хліба з сиром. А в густій траві
підпадьомкали перепілки. Навколо гули бджоли. Наївшись, діти
розбіглися по полонині, а Мірзо дістав кисет і закурив.

Коли сонце стало над головою, Мірзо гукнув:
Хлопці, мерщій до мене!

Діти позбігалися, й Мірзо сказав:

Слухайте мене уважно. Сьогодні вам доручено зробити дуже
важливе діло. Ваші очі повинні бути зіркими, як у вовка, вуха
чутливими як у гірського козла, а ніс як у пса. Якщо десь пролетить

муха, ви повинні почути її і вухом, і нюхом, та ще й побачити.

Зрозуміли?

Діти кивнули головами. Шестеро голоногих, засмаглих, аж чорних
хлоп ят. Мірзо пильно оглянув кожного.

Гаразд, побачимо, які ви пильні. У кого з вас очі такі, як у
вовка?

У Філіто, вигукнули хлопці.

Ти, Філіто, підеш до Джимшідового маєтку і засядеш так, щоб
бачити, хто йде чи їде туди чи звідти. Сьогодні твої очї повинні бачити

краще, за вовчі. Тільки добре сховайся, щоб тебе не помітили. Ясно?
Так, одказав Філіто.
А є серед вас такі, що бігають швидко, як хорти?
Реджо, Реджо, загукали хлопці.

Слухай, Реджо. Добре слухай. Ти підеш з Філіто й сховаєшся

під скелею, що біля Джимшідового маєтку. Але щоб Філіто знав, де

саме. Зрозумів?
Так, мовив Реджо.

Гаразд. А в кого з вас дзвінкий голос, хто вміє гучно кричати?
Так, як наш Hypo.

Еско!

Ти, Еско, побіжиш на той горб і там чекатимеш. Ти, Філіто, як

побачиш, що хтось їде в маєток або з маєтку, одразу біжи до Реджо
й скажи йому. Реджо, мов заєць, домчить цю звістку Еско, котрий
чекатиме на отому горбі. А вже Еско прокричить новину нам. Отже
робіть, як я сказав, не баріться. Сьогодні особливий день. Коли все

добре зробите, я вам увечері розповім казку.

Діти пустилися, мов стріли. Мірзо гукнув їм навздогін:
Агей! Дивіться пильно на всі чотири боки!

Мірзо провів їх очима. Філіто й Реджо зникли за схилами, Еско ж,

худий і довготелесий, стояв на горбі, мов суха стеблина.

Потім Мірзо звернувся до трьох хлопчаків, які лишилися біля
нього:

Кемо, ти підеш прямо до села і чекатимеш на току. Нікуди
звідти не ходи і не лови гав. Зрозуміло? А ти, Серо, чекатимеш біля горба,
що край села, й передаватимеш вісті, які носитиме від мене Лето,
особисто Казо та Hypo. Вони чекатимуть біля хати діда Микко. Ясно?

Атож, відказали хлопці.
Тоді не баріться. Глядіть мені, щоб робили все, як вам наказано.

Невдовзі Серо, так само як і Еско, вже стояв на горбі. Кемо
побіг далі.
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Мірзо усміхнувся й дістав був кисет, але згадав, що біля нього

чекає Лето.
А ти чого стоїш без діла, парубче? вигукнув він з удаваною

суворістю. Дивися, он вівці розійшлися на всі боки. Гайда,
до отари.

Лето шанобливо вклонився й побіг збирати овець.

Мірзо озирнувся навколо. Все було як треба. На одному горбі
стояв Еско, на другому з протилежного боку Серо. Стояли

непорушно. Лето зганяв отару. Мірзо потягнувся й узявся крутити цигарку.
На стеблині сиділо сонечко. Війнув легенький вітерець, стеблина

хитнулася, і сонечко полетіло. Покружляло над квітами, травами й

сіло на якомусь листочку. Та листочок йому не сподобався, і воно

знову полетіло. Мірзо почав за ним стежити. Сонечко покружляло, сіло
на батіг і полізло вгору. Мірзо затримав подих, йому згадалася

Ділан, згадалася його доля. Він обережно взяв сонечко й посадив на

долоню. Стулив пальці. Серце калатало гучно-гучно. Повільно розтулив
пальці. Сонечко нерухомо сиділо на спітнілій долоні. За мить

ворухнулося, полізло праворуч, потім ліворуч і зрештою поповзло по

вказівному пальцю. Мірзо знову стулив руку. «Ну ж бо, сонечку, промовив
подумки, скажи, яка мене чекає доля. Якщо полетиш у той бік, де

жцве Ділан,. у мене є ще надія. Коли ж у інший бік не буде мені

щастя. Ну ж бо, сонечку, лети туди, де кохана. Лети й неси вітання

жорстокосердій красуні».
Сонечко зупинилося, почекало й знову поповзло. Чорні цяточки на

червоних крильцях. Чорні ніжки. Мірзо хотів повернути руку в бік

Джимшідового маєтку, але передумав. Побоявся, що порушаться
чари, «Коли Ділан судилася мені, лети, сонечку, в той бік, Ділан, Ділан!..
Який же поганий цей світ. Препоганий, препаскудний. Не можу
дозволити собі сказати «моя Ділан». Сонечко доповзло до краю пучки й

зупинилося, витягши голову, на нігті. Маленькі червоні крильця з

чорними цяточками ледь піднялися, ніби сонечко зібралося летіти, але

потім знову опустилися. «Лети, любе моє, пошепки промовив Мірзо,
лети туди, де Ділан. Коли я не можу полинути до неї, то хоч ти будь
моїм посланцем».

З Аладагу війнув вітерець. Він дув так ніжно, наче боявся

розкошлатити лугові трави. Мірзо обережно повернув палець у бік вітру.
Сонечко знову наставило крильця. Серце Мірзо стрепенулося.

Агей. Мірзо-о-о-о-о!
Мірзо здригнувся й підвів голову. Це гукав Еско, що чатував на

горбі. Хлопець подавав руками якісь знаки. Мірзо не забув про
сонечко. Подивився знову на палець. Сонечка не було. Зиркнув туди-

сюди, та воно зникло. Наче крізь землю провалилося. Мірзо приклав
долоні до рота і крикнув:

Агей, кажи, що там!
- До будинку трактор приїхав, Трактор Дило-бея-а-а. Привіз

двох фотерлі *. Стоїть у дворі Джимшід-бея-а-а!
Зрозумі-і-і-ів! відгукнувся Мірзо.

Еско знову присів між трав. Мірзо ще пошукав сонечко, але так і
не знайшов. Тоді почав міркувати вголос:

Навіщо в цей гарячий весняний час Дило-бей послав свій

трактор до Джимшіда? І хто ті двоє? Чого їм треба? Вони приїхали,
певно, з міста. Але в якій справі? Хто вони такі?

1 Фотерлі людина у фетровому капелюсі.
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Сам він за своє життя був у місті тільки один раз. Минулої
осені, як були змагання з верхової їзди. На щастя, Микко погодився

попасти за нього отару. Добре серце у старого. Якби не він, Мірзо й не

бачив би міста. Цілу ніч перед тим юнак не міг заснути. Вирушив ще

вдосвіта. Прийшов у місто, боязко зазирнув до кав ярні, але сісти не

зважився і зразу ж пішов. Почув, як позаду гукнув щось турецькою
мовою, а потім засміявся офіціант. Він навіть не озирнувся, а потім

обминав цю кав ярню. Тоді ж покрутився віддалік і став розглядати
вітрини магазинів. Навіть не помітив, коли зійшло сонце. Вітрини,
власне, те, що було за склом, повністю захопило його. Він поринув у
солодкі марення, клопоти іі горе лишилися десь далеко позаду.
Коли ж озирнувся навколо, то остовпів від подиву. На вулиці було
повно людей. Зроду ще стільки не бачив. Якийсь час він стояв і дивився

на перехожих. Звідки вони й куди йдуть? Може, у них щось сталося?
У стількох одразу? Може, бей якийсь помер? Або, може, війна
почалася? З якої причини така сила людей вийшла на вулицю і снує
сюди-туди. Мірзо змішався з ними й почав ходити й собі. Він теж людина, як

і всі. «Хоч мені байдуже до їхньої війни, і до того, що хтось у них

помер», думав вій. Коли то ще йому доведеться побувати в місті.

Згадав, що взяв з собою гроші він складав їх протягом багатьох років.
Треба зайти до крамниці, купити леблебі 1

та тютюну. Він тільки чув
про леблебі від Мисто: згори шкуринка і хрумтить. А смак такий, що

ні з чим не можна порівняти, ні з артишоками, ні з терном. У них,

у горах не росте нічого подібного.
Він насмілився і зайшов у одну крамницю. Високий бородатий

чоловік похилого віку стояв за прилавком. Його пильний і суворий
погляд уп явся в Мірзо. Запитав щось турецькою мовою. Не діставши

відповіді, повторив запитання курдською мовою: «Чого тобі треба?»
Леблебі, промовив Мірзо.

Чоловік похитав головою і подав чоловікові, котрий зайшов до

крамниці, хлібину. Мірзо чекав, поки чоловік вийде, але той став

біля прилавка; вони з крамарем про щось розмовляли і сміялися. Мірзо
вирішив, що це не простий чоловік мабуть, якийсь пан. І йому стало

радісно, що він попав у цю крамницю і стоїть майже поряд із паном.

Правда, крамар похитав йому заперечливо головою, але то нічого.

Коли ж той чоловік вийшов, Мірзо підступив до прилавка й

запитав.

А тютюн?
Хазяїн крамниці почервонів, сердито похитав головою й сказав:

Ото ще селюк! Ти що, не бачиш? Тут булки! Булки!
Мірзо опустив голову й вийшов надвір. Промовчав, а сам подумав:

«Добре було б і буЛку купити». Мисто їв леблебі, а я купив би собі

булку і з їв би її в Сарагьолі. Як йому кортіло купити та з їсти булку.
Прийшов би додому й похвалився. Але він не наважився зайти у
крамницю й звернутися ще раз до того сивого роздратованого чоловіка.
Зайшов до іншого крамаря і запитав, чи є булка. Той показав йому на

крамницю старого, мовляв, булки продаються там. Отож Мірзо
відмовився від бажання купити та з їсти булку.

Потім він неясно пригадав верхогони. Стояли двоколісні
селянські вози. Кричали хлопчаки, продаючи якийсь невідомий йому крам.
А перед очима юрми селян, сотні фотерлі.

«Атож, наче їх мало там у місті, тих фотерлі. Більше, як собак,

* Леблебі смажений солоний горох.
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подумав Мірзо. А все ж таки, хто б це міг приїхати тепер звідти?
Як би його довідатись?»

Мірзо взяв батога, сперся на нього обома руками. З-під куща
вибігла пташка. Мірзо навіть не глянув на неї.

«Цікаво, хто ж це? Податкові інспектори? Навряд, чи вони. Ну»
ще один, може, й приїхав би в таку далечінь, але зразу два... Що їм

тут робити? Ні, це не інспектори. Для чого їм їхати у двір бея? Та й

у нужденних селах їм нема чого нині робити, бо що вони можуть
узяти в людей весною? Фотерлі... їх тепер багато. У містечку он

половина фотерлі. А може, сотник і старшина?
Але ні. Вони були б у військовому одязі, у формі з відзнаками. А

без цього який сотник?»

Взяв батога під руку й толочив траву, збиваючи стебла ногою.

Нараз зупинився, махнув батогом.

«Отже, це завітали суддя з прокурором. Інакше хто їхав би в

таку гарячу пору. А ці приїхали дістати віддяку, з їсти смажене ягня,
запиваючи джерельною водичкою. Напевне, вони. Чому й не приїхати,
чому й не побенкетувати? Коли присудили віддати землю Джимшід-
беєві. Зробили діло, тепер можна й'погуляти».

Мірзо присів навпочіпки, вхопивши голову в руки. Думки бувають
отруйніші за гадючу отруту. У нього потемніло в очах, усе
закрутилося. Небо стало Сарагьолом, а Сарагьол небом. Крутилися Аладаг,
Катевілер і Сарагьол із ними. Він став на ноги, звів догори голову.
Заплющив очі. Зціпив зуби. Видихнув повітря і закричав:

їжте, беї, їжте! їжте, пийте! Але, якщо ми дозволимо, щоб
воно пішло вам на здоров я, то ганьба нам! Хай тоді молоко наших

матерів стане для нас отрутою!
Важко дихаючи, він повернувся до горба, що височів над селом.

Агей, Серо-о-о!
З трави виросла довготелеса постать Серо.

Серо-о-о, біжи хутко до села-а-а! Скажи, що суддя з

прокурором приїхали до Джимшіда. На тракторі Дило-бея-а-а!
Серо замахав руками і скрикнув тонким голосом:

Добре, я зрозумів-і-і-ів!
Серо зник за горбом. Мірзо сів на землю.

Якщо ми, Джимшіле, подаруємо тобі це, хай нас більше
людьми не називатимуть, сказав він. А ви, товстопузі пани судді та

прокурори, не радійте дочасно. Однаково на ваше не вийде. Ця земля

паша, бо ми полили її своїм потом і кров ю. Отож постривайте. їжте
поки що, пийте, напихайте собі черево, а там побачимо, чиє буде
зверху.

Мірзо усміхнувся й озирнув полонину, де рясніли сині, червоні й
жовті квіти. І гарно й вівцям паші доволі. Чим не райський куточок?

Агей, Лето-о-о! покликав Мірзо.
Той саме копався в купі землі, яку вирили миші. Захопившись

грою, він не зразу підняв голову. Побачивши, що Мірзо махає

батогом, скочив на ноги.

Тобі аби гратися! Глянь, отара розгубилася! Хутко позганяй

докупи!
Лето оторопів. Сплутавши геть усе, кинувся бігти в протилежний

від отари бік. Мірзо засміявся й гукнув:
Ти ку^и?

Лето став, ніби вкопаний. Зиркнув назад, повернувся й подався до

отари.



62 ОМЕР ПОЛАТ. Сарагьол

Тим часом сонце стало над головою. Сарагьол знемагав від спеки.

Свіжий вітерець завмер. Ніби образився на долину. Польові пташки

поховалися під кущі або в зарості заячого, холодку. Червонокрилі, си-

ньокрилі метелики пурхали над квітами, наче ворожили. Вівці повисо-

лоплювали язики, їхні боки ходили, мов ковальський міх. Отара
перестала пастися.

Мірзо поклав торбу в один бік, коц та сопілку в інший і ліг під

кущиком, сховавши голову в затінок. Тіло лежало на осонні. Він цілу добу
не спав, і тепер його охопила сонлива змора. Невдовзі він поринув у
сон.

Тим часом Філіто, лежачи в чагарнику, пильнував садибу
Джимшід-бея. Очі його так і бігали сюди-туди, а вуха ловили довкола кожен

шерех. Філіто скидався на кота, який вийшов у двір половити горобців.
Жовтий трактор Дило-бея пікся на сонці перед білим будинком
Джимшід-бея, аж від нього навсібіч розсипалося проміння. Собаки
поховалися в холодок, зарившись носами в траву. Кури поховалися у стайні.

В дворі панувала мертва тиша. Тільки троє гусей бовталися у калюжі

біля джерела, намагаючись хоч трохи охолонути.
Філіто захоплено розглядав жовтий лискучий трактор. Той аж

горів, ніби щире золото, під променями сонця. Філіто страждав. У ньому
палало бажання побігти до трактора, погладити рукою жовту кабіну,
торкнутися коліс, подертися вгору й сісти за кермо. Хлопцеві важко

було боротися з такою великою спокусою. Коли він дивився на трактор,
його душа м якшала і ніби танула. З двору Джімшід-бея вийшла
жінка. А раптом вона рушить у цей бік і виконає бажання Філіто: забере
його і поведе до трактора, що розсіює золоте проміння.

Побачивши, що жінка й справді йде сюди, Філіто сховався в

чагарнику і став розглядати її крізь листя. Вона йшла, опустивши голову.
Жінка плакала. Сльози так і струменіли з чорних очей. Мокрі від сліз

рум яні щоки, палали на сонці. Вона не витирала сліз, бо не відчувала
їх і не бачила. Іноді спотикалася об каміння, але не звертала уваги,
йшла далі. Червоний кірманшахський пояс перехоплював її тонкий
стан. Краї пояса діставали землі. Жінка йшла туди, до сховався

Філіто. Він принишк у чагарях, а потім поповз у траву. Ладен був
заритися в землю.

Жінка спинилася за кілька кроків від нього. Опустила руки й
нахилилася. Зривала ромашки. Одривала пальцями білі пелюстки.

Зітхнула. Пішла далі. І тут помітила Філіто. Злякавшись, хутко витерла
обличчя.

Філіто поволі підвівся. Жінка примружила свої чорні очі й
зміряла його поглядом. Вже не так боязко і збентежено. Тепер страх почав

брати Філіто. Прикривши руками сором, хлоп я нахилило голову.
Хто ти?

Філіто.
А звідки?

Філіто назвав село.

Рожеві щоки жінки, спалахнули вогнем. Вона перестала плакати.

Шморгнула носом і спробувала засміятися.
Не бійся мене, Філіто, не бійся. Я тобі не зроблю нічого

поганого. То яка справа привела тебе сюди в таку спеку? Де твоє село, а де

наш будинок. Га?
Філіто мовчав.

Не стіймо тут, ходімо до яру. Бо тут усе видно.
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Вони пішли. Жінка озирнулася. Ніде жодної живої душі. Вони
зайшли в яр і зупинилися під великою скелею. Жінка сіла на камені, Фі-
літо стояв. Він ще ніколи не бачив такої вродливої жінки. І сама

гарна, і одяг на ній весь у золоті. Філіто дивився на неї, мов заворожений.
А ти хто? запитав нарешті, коли трохи осмілів.

Ділан.
Ти з маєтку собаки Джимшіда?

Ділан звела голову й глянула на Філіто, але той дивився їй прямо
в очі. Поводився, як належить чоловікові. Ділан засміялася.

Так, я донька собаки Джимшіда...
Філіто почервонів, нахилив голову й опустив руки, забувши про

сором. Ділан знову зміряла його поглядом. Філіто одразу ж згадав про
свою коротку сорочину й хутко затулився долонею. Другою ж почухав
обстрижену ножицями голову.

Хто тебе навчив називати Джимшіда не беєм, а собакою?
запитала Ділан.

В її голосі відчувалися образа й сором.
Цього разу Філіто відчув себе скрутно. Хотів сказати: «Казо». Але

не сказав. Казо любили всі діти в селі. Філіто не хотів його виказувати.
Хотів сказати: «Нуро», але побоявся. Нарешті знайшов вихід:

У нас у селі всі так кажуть.

Тепер збентежилася Ділан. Чорні коси розсипалися по обличчю.

Вона зібрала їх на проділ. Дівоче лице визирало з чорних кіс, ніби

ясний місяць з-поміж хмар. Ділан склала на грудях руки й підступила до

Філіто. Нахиливши голову, запитала:

І Мірзо так каже?
Атож. І Мірзо.

Вона й руки опустила. Коси знову розсипалися по обличчю. Сіла

на землю й заплакала, здригаючись. Філіто стояв мов укопаний. Не міг

уторопати, чому вона плаче. «Вона ж донька бея, подумав він, то

яке в неї може бути горе?» Його подив перейшов у ненависть. «Так
тобі і треба, промовив він про себе. Так тобі і треба, собаче

поріддя. Бо хіба ж це не твій батько відняв у нас землю? Адже твій. Тепер
плач, поки й осліпнеш»-

І він сів віддалік. Сльози Ділан були для Філіто мов мед. Він

вирішив ще дужче вразити її. Пригадав, як зашарілася дівчина, почувши
ім я Мірзо. Отож устав і, підійшовши до неї, сказав:

Так-так. Мірзо теж називає твого батька собакою.

Ділан залилася ще дужче. Філіто, заклавши руки за спину, ходив

перед нею, ще й посвистував. Скоро ридання дівчини почали його
діймати. Не знаючи, що діяти, став перед дівчиною й запитав тихо:

Чому ти плачеш? Що там у тебе сталося?

Ділан тільки схлипувала. Підвела голову й глянула на Філіто. Очі

були такі червоні, ніби вона плакала не слізьми, а кров ю. Дівчина
витерла хусткою очі й спробувала потамувати свій плач.

Таке горе. Таке горе, що ніщо... Ніщо мені вже не допоможе...

Філіто здивувався. «Що може бути гірше на світі, ніж коли немає

землі, сказав учора Казо. І справді, що є гірше за безземелля?
А може, є щось гірше, та Казо не знає?»

Може, у вас відняли землю?
Ділан глянула на Філіто. Вона не могла зрозуміти, жартує хлопець

чи ні. Але той не жартував, його обличчя було поважно допитливе, як

у дорослого.

Краще б у нас землю забрали, Філіто, сказала вона. Кра¬
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ще б лишили мене голодною і холодною. Краще б я не була дочкою

бея. Може, зі мною такого не сталося б.
А що сталося? запитав Філіто.

Що? А те... почервоніла Ділан. Цей клятий стариган Дило
прислав сватів. Бачив у дворі жовтого трактора?

І вона почала знову плакати. Філіто сів біля неї.
Він же старий, як мій батько. Помру, а не вийду за нього.

Філіто лишалося тільки дивуватися. «Ти глянь, замість того, аби

радіти, що така гарна, що беєва дочка, і заміж її хоче взяти бей, вона

сидить та голосить», думав хлопець і не знав, як і про що запитати

дівчину. Та зрештою сказав собі подумки: «Щ.о бей, що його донька

то один біс». Утвердившися в цій думці, він одійшов і сів на камені.

Виплакавшися, Ділан підвела голову. Коси в неї розсипалися,
щоки були мокрі від сліз. В очах світилася безпорадність. Дівчина
повернулася до Філіто й стиха гукнула:

Хлопче!
Філіто підвів голову й неприязно глипнув на неї.

Ділан спробувала усміхнутися, але дарма.
Знаєш, Філіто, ти мені дуже подобаєшся. А я тобі не подобаюся.

Я знаю. Не подобаюся, бо я донька Джимшід-бея. Хіба, ж не так?
Філіто мовчав.

Ну, добре, а якби я стала дружиною вашого чабана Мірзо,
тоді б я тобі подобалась?

Філіто здивовано вирячив очі. «Ти ба, ця дівчина зовсім здуріла,
подумав він. Чи, може, світ перевернувся догори ногами? Вона не

хоче стати дружиною Дило-бея, їй закортіло вийти заміж за Мірзо. Чи,
може, вона хоче забити мені баки? Може, це її батько послав, щоб
спіймати мене на гачок?»

Ні, не подобалась би.

Чому Філіто? Хіба ж я така погана? Що в мене погане? Чому
я тобі не подобаюсь?

Філіто не знав, що відповісти. Насправді вона йому подобалася,
але він гнав цю думку із своєї голови.

Не подобаєшся, та й годі, одказав він.

Ділан схилила голову. Чорні вії її затремтіли, на .очах забриніли
сльози. Вона сказала:

Ну що ж, Філіто, хай буде по-твоєму. Раз я погана, то погана.

Обоє сиділи мовчки. В душу Філіто вкралася підозра. «Тут щось

не те, думав він. Ця дівчина або недоумкувата, або ж хоче

підстроїти якусь капость. Бо що їй до Мірзо? Хто Мірзо, а хто вона!»

Ділаи підвелася й сіла поруч хлопця. Хотіла погладити його по

голові, але він одсунувся далі. Дівчина сумно подивилася й промовила:

Слухай-но, Філіто, я хочу попросити тебе, щоб ти пішов до

Мірзо й переказав йому одну річ.
«Ця дівчина вирішила заморочити мені голову. А може, це не

дівчина, а нечиста сила», подумав Філіто.

Дівчина знову спробувала підсунутися до хлопця, але він схопився

на ноги й відскочив подалі. Ділан скрушно похитала головою.

То як, Філіто, перекажеш?
«А вбрана як! У шовках, у золоті. Певно, Джимшід купив їй усе

на загарбані у людей гроші. Мабуть, їй сказано затримати мене тут
якомога довше», міркував хлопець.

Гаразд. Кажи що. Але хутко, бо мені ніколи.
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На обличчі Ділан промайнула радісна усмішка. Воно зашарілося.
То ж слухай, Філіто. Підеш до Мірзо й...

В цю мить почулося гуркотіння трактора. Ділан так і не доказала.

Філіто скочив на прискалок і посварився рукою.
Я знаю, чортице лукава, що ти прийшла, аби забити мені баки.

Нічого я не переказуватиму Мірзо. Ти не дівчина, ти нечиста сила. Ти

гадала, що я не второпаю. Ти не донька собаки Джимшіда, ти біс, який

сидить у Джимшідові. Але мене ти не обдуриш!
І, перестрибуючи з каменя на камінь, він зник за скелею.

Ділан уся похолола. Хотіла крикнути, але їй забракло голосу. За*
мість крику з грудей вирвалося ридання. Гірке, безпорадне.

За одну мить Філіто опинився на горі й побачив, як двоє людей у
шапках, що скидалися на гриби, сіли на трактор. їх проводив
Джимшід-бей. Трактор рушив, і ті, що в грибах, помахали руками Джимшід-
беєві. А той свої руки приклав до грудей.

Філіто помчав далі. Мов гірське козеня, пострибав він по кручі й

прослизнув під скелю, де ховався Реджо. Той міцно спав. Філіто

струснув його, і Реджо скочив на ноги, як опечений.

Хутко, Реджо, крикнув задиханий Філіто. Не барися. Біжи
ло Еско. Скажи, що ті фотерлі поїхали геть.

Реджо побіг, а Філіто, руки в боки, стояв і переводив подих.

Невдовзі дзвінкий голос Реджо долинув з другого боку ущелини:

Агей, Еско! Еско!
Еско з явився на горбі. Реджо, помітивши його, гукнув:

Ті фотерлі, що приїхали вранці, вже їду-у-уть!
Еско повернувся до долини й, приклавши долоні до рота, закричав:

Агей, Мірзо-о-о! Мірзо-о-о!
Мірзо спав глибоким сном. Підняв з-за кущика голову й схопився

на ноги. Спершу глянув на сонце. Воно вже ось-ось мало стати над
скелями Алмали. Потім побачив, що Еско махає рукою, й теж помахав.

Мірзо-о-о, ті, що приїхали вранці до Джимшіда, вже їдуть!
Зрозумі-і-і-ів! Забираймося-а-а! відгукнувся Мірзо й

озирнувся на всі боки. Підняв із землі батіг, коц, торбу- Отара, підбадьорена
вечірньою прохолодою, знову скубла траву- Де ж Лето? Мірзо пошукав
його очима. Лето спав серед отари на купі розритої землі. Мірзо тільки
головою похитав.

Лето-о-о! гукнув він.
Лето схопився на ноги й почав терти очі.

Хутко зганяй отару! крикнув Мірзо. Бачиш, сонце ось-ось

сяде за скелями Алмали.

Лето кинувся до овець. Посвистуючи та жбурляючи камінці, зігнав
їх до купи. Мірзо, накинувши коц на плечі, повів отару.

Тим часом Філіто, Еско й Реджо поспішали слідом за ними. Філіто
почав розповідати, як він бачив Джимшідового біса.

Ніс, як оце моя рука. Око, як отой горб. Зуби, як собачі ікла.
І трохи на жінку скидається.

Еско та Реджо слухали розповідь з хвилюванням та острахом.
Еско, помітивши Лето, поманив його пальцем. Лето підбіг, і Філіто почав

свою розповідь спочатку.
Ніс, як ото ціпок у Мірзо. Око одне, а з нього вогонь так і

пашить.

Про що це ти? злякано запитав Лето.

Про Джимшідового злого духа, пояснив Реджо. Філіто

3. «Всесвіт» МИ.
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правду каже. І я бачив, як чекав його біля скелі. По небу котився

клубок червоного полум я. І впав на Джимшідове подвір я. І при цьому
завив, як вовк.

Реджо замовк і скоса глянув на Філіто.
Філіто ж, знайшовши спільника по брехні, не міг розповісти, що

Реджо спав, ледве вдалося його розбудити. Довелося сказати:

Якщо не тільки я, а й Реджо його бачив, значить це щира правда.
Невдовзі Реджо й Філіто настільки повірили своїй брехні, що

надумали розповісти про злого духа і Мірзо.
Мірзо помітив, що вони жваво про щось балакають, розмахуючи

руками, й зупинився. Вівці пішли далі самі, й Мірзо запитав, коли

хлопці його наздогнали:

Що там сталося?
Вони бачили Джимшідового шайтана, вихопився Еско.

Кого? Шайтана? Чийого шайтана?

Філіто виступив наперед і, стиснувши праву долоню в кулак,
кілька разів ударив себе в груди. А потім сказав:

Джимшідового шайтана. Я сам бачив, ось присягаюся аллахом.

Зуби, як собачі ікла. Одна губа на землі, а друга на небі. Я, каже,

Джимшідів шайтан. Хотів мене обдурити, та де там.

Мірзо нахмурився.
Розбрехалися, як баби в селі. Це ваші матері побачать мишу,

а потім усім розказують, буцімто дракона бачили.
І він повернувся й пішов. Філіто гукнув:

їй-богу, правда, Мірзо.
Мірзо зупинився.

І я бачив, сказав Реджо- У нього полум я так і вилітало з

очей. Я сидів в ущелині, чекав Філіто. Бачу, з ущелини вилетів клубок
полум я, так хутко-хутко, й пропав у Джимшідовому подвір ї...

Мірзо махнув рукою й засміявся:

Годі вам, хлопці. Що правда, то правда: Джимшід це

справжнісінький сатана. І хто піде з ним однією дорогою, тому нічого іншого не

залишиться, як стати нечистою силою. Але поки що облишимо ці
теревені про злого духа, а побалакаймо ось про що: який вигляд мали гі

дядьки, що в них шапки ніби гриби.
Філіто вийшов наперед і сказав:

Один худий, другий гладкий. Худий в окулярах, а в руках
палиця. А в гладкого в руках велика сумка.

Мірзо, міркуючи, почухав потилицю.

Цікаво, хто вони? запитав Еско.

Мірзо підняв голову й глянув на небо. Він думав, чи варто

говорити те, чого він не певен. Врешті сказав:

Хто ж як не суддя з прокурором.
Отара пішла далі Мірзо попереду, хлоп ята по боках. Біля

горба до них приєднався й Серо. Діти погомоніли про Джимшідового
шайтана, а потім почали гратися. Філіто став Джимшідовим шайтаном,
діти почали ганятися за ним, а він за ними. За грою вони не помітили,
як зайшли у село. У вечірніх сутінках пролунав жіночий голос:

Філіто-о-о! Тобі все аби бавитися. А в хаті й краплі води немає.

Ось постривай, прийде батько!

(Закінчення в наступному номеріД
З турецької переклав

Григорій ХАЛИМОНЕНКО



ОМЕР ПОЛАТ
Р о м а н

Вирядивши сватів, Дило-бей деякий час вештався по обійстю. На 
серці у нього було тяжко й тривожно. Зрештою він вийшов із саду й 
подався до горба, що височів поблизу. Плечі в нього опустилися, руки 
безвільно звисали. Мав такий змучений вигляд, ніби цілий день з ранку 
до вечора носив з току до хати мішки з пшеницею.

Край села височів пагорб, іцо нагадував круглий кошик, перекину
тий догори дном. Здавалося, тисяча чортів перенесли звідкілясь цей ве
личезний- кошик і поставили в долині, щоб показати свою силу. Дило 
ще змалечку бігав на цей пагорб і розглядав Сарагьол. Побачити з 
нього, якщо немає туману, можна багато чого: Коседаг, Аладаг, Сюп- 
ган-гору і навіть Агридаг. Звався пагорб Пташиний, а хто дав таку 
назву — невідомо.

Дило-бей пішов угору схилом. Довкола линули пахощі дикої рожі.

Закінчення. Початок, див. «Всесвіт» № 11, 1979.
ілюстрації Віктора Кузьменка
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Він вдихнув повітря на повні груди. За кущами дикої рожі весь схил 
аж до вершини поріс конюшиною. Здавалося, то молода курдянка ови- 
нула голову бузковою запинкою.

Він сам не зчувся, як опинився на вершині, хоч і був стомлений. 
Пласка вершина, рівна, як тік, поросла гірськими травами. Ніжний ле
гіт пестив руки і доносив пахощі тисячі квіток. Перед ним відкрилося 
видовище нечуваної краси.

На Сюпган-горі білів сніг, а Коседаг виправдовував своє ім’я: був 
голий, засіяний стрімкими скелями !.

Дило дістав кисет, скрутив цигарку. Голубий дим змішався з ніж
ним подихом вітру. Зробивши кілька затяжок, відчув, що втома зникає.

Він сів на камені, подивився на Катевілер. Біля підніжжя виднівся 
Джимшідів хутір. Нижче хутора серед зелені білів дах беєвого будин
ку. Очі Дило наче прикипіли до того даху. Він утратив почуття часу 
і не помічав, що сонце вже схилилося до заходу. В голові у нього сну
валися думки, то повні надії, то сумні, то геть заплутані. Низкою спли
вали забуті обіцянки, помилки, неправедні діла. Він присягнувся зро
бити пожертву, коли збудеться його мрія. Після того на душі йому 
стало легше, і думки пішли приємні, звабливі.

...Ось у Сарагьолі вдарили в барабани. їде Шахмурат із зурною. 
Починається свято. Сорок днів і ночей їстимуть, питимуть, гулятимуть 
гості. Та ось, нарешті, молоді лишаються у спочивальні. Ділан чекає 
в кутку, тремтячи, як злякана сарна. Ніжні перса здіймаються за кож
ним подихом...

Дило-бей сп’янів від мрій і пахощів гірського зілля та квітів. Усе 
здавалося гарним. Навіть наймита, Сейро і старші дружини. Життя 
сповнювалося злагоди. Він уже не дивився заздрісним оком на овець 
Мірзо, які, мов мурашки, посіялися по долині, по цей бік Катевілеру, 
неподалік від маєтку Джимшіда. Думав тільки про Ділан: нарешті 
вони разом, тепер вона стане його жінкою...

Тим часом з маєтку Джимшід-бея виїхав, знявши пелену куряви, 
жовтий трактор. Дило устав і потягнувся. Що ближче під’їжджав трак
тор, то дужче проймав його страх. Стислося серце. Сонце, востаннє гля
нувши на Сарагьол, сховалося за бескидами Алмали. Ось погасли його 
останні промені. Пахощі квітів згубилися в траві. Сарагьол завмер, 
чекаючи ночі.

Дило спустився з горба. Вернувся додому задиханий, увесь мокрий 
од поту. Сейро стояла, спершись на одвірок. Помітивши, що чоловік 
чимось збуджений, виступила йому назустріч і склала шанобливо руки. 
Хвилювання зробило Дило-бея лютим, і він ляснув Сейро по щоці, 
гримнувши:

— Чого стовбичиш? Не бачиш — гості їдуть. Як отут стояти без 
діла, краще айрану приготуй.

Проковтнувши образу, Сейро мовчки повернулася і, погойдуючи 
стегнами, пішла в хату.

Дило подивився їй услід. Іншим разом ця гойдлива хода збудила б 
у нього бажання, і він поспішив би за Сейро до хати. Але тепер вона 
викликала тільки гостру відразу. Щойно жінка зачинила двері, Дило 
з огидою плюнув і промовив сам до себе:

— Тьху на мій розум! І як я міг стільки часу тішитися цією обід
раною мітлою? — Він засміявся.— Тепер, Сейро, підеш доглядати ху- 1

1 Косе— голомозий.
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добу. Більше ти мені не потрібна. У мене є Ділан, її я буду обіймати 
й голубити, •

Його обличчя осяяла радісна усмішка. Та цієї миті неподалік по
чулося гуркотіння трактора, і Дило-беєві знову стало тривожно і страш
но. Заклавши руки за спину, він тупцював перед будинком — покірно, 
чекав вироку долі. Здавався собі малою пташиною, над якою шугав со
кіл.

Трактор заїхав у двір, що потопав у вечірніх сутінках, і зупи
нився. Дило підвів голову й подивився на гостей. їхні погляди зустрі
лися. Гості опустили очі. Дило-бея кинуло в жар. У горлі йому пере
сохло. Він ледве спромігся вимовити:

— Ласкаво прошу до хати.
— Ні, дякуємо,— відповів Меджіт-бей.— Уже пізно. Мене чекають 

удома. А Кемалеттінові треба зранку на роботу, ти ж знаєш. Не з ’яви
ться — йому нагорить. Начальник повіту чоловік суворий і строгий.

— Як же так. Зайдіть хоч на хвилину. Принаймні чаю випийте.
— Дякуємо вам, Дило-бею. У Джимшіда ми стільки їли й пили, 

що вже більше не можемо. Нехай іншим разом... А тепер кілька слів про 
справу. На превеликий жаль, ми нічим не можемо вас порадувати. 
Дуже шкода, але нам не пощастило переконати Джимшіда. 
Вій страшенно впертий. Скільки ми розмовляли з ним, та все дарма. 
Повірте, Дило-бею, якби я стільки молов язиком у суді, то вже відсу
див би собі увесь Сарагьол. А на нього мої слова анітрохи не подіяли.

Всі троє постояли мовчки. У Дило-бея паморочилося в голові, під
гиналися ноги. Слова застряли в горлі. Зрештою він ледве проказав:

— Отже, нічого не вийшло?
— Не журися, Дило,— сказав Меджіт-бей.— Чи для тебе не знай

деться дівчини. Не треба переживати! Що та дівчина проти тебе? Влас
не кажучи, ніщо. А ти ж таки бей. При твоєму багатстві ти можеш 
узяти будь-яку іншу, навіть доньку самого паші... Мені самому гірко 
і образливо, що Джимшід забув давні звичаї. Ви тільки гляньте, зли
денна біднота, наймити дотримуються предківських звичаїв, а беї цу
раються їх. їм, бачите, більше до вподоби міська поведенція. Якщо так 
піде далі, скоро всі курди пересядуть з коней на велосипеди. Ти знаєш, 
що він мені відмовив? Каже, хочу, щоб дівчина вчилася, до того ж, 
каже, Дило уже в літах, та й не гоже її робити четвертою жінкою. 
Я йому: бей, котрий хоче взяти твою дочку, не просто бей... Це ж, ка
жу, Дило-бей. Аби, кажу, він захотів посватати мою дочку, я б йому 
руки цілував. Та и викуп, кажу, проситимеш, який захочеш. А він — ні 
та й ні. Я вважаю* що Джимшід образив своєю відмовою не тільки 
тебе, а й мене. Я для нього старався, такий складний позов виграв. 
Аби не я, не бачити йому цієї землі, як своїх вух. А він не зважив на 
моє прохання. Негоже він повівся, дуже негоже. Йому, бач, дочка до
рожча, ніж дружба таких людей, як ми. А я його на розум наставляв. 
Аби не мої хитрощі, цю землю уже б забрали і засіяли селяни. Ось 
так, Дило-бею. Я зробив усе, що міг, та, на жаль, нічого не вийшло. 
Але ти не журись. У Сарагьолі багато гарних дівчат. Маєш добрий 
вибір. Годі тобі хнюпитися. Бувай здоров. Якщо треба1 буде моя по
рада, я завжди до твоїх посДуг.

Кемалеттін-бей промовив:
** — Хай трактор підвезе нас до шосе, а там ми якось доберемося
до місїечка.

— Звичайно, підвезе,— сказав Дило-бей.— Але якщо я подарую 
Джимшідові цю образу, тоді хай мої вуса відріжуть і приліплять со-
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баці. Щасливої вам дороги. Дякую за турботи. Якщо нічого не вийшло* 
то не з вашої вини. А з Джимшідом я ще поквитаюся.

IV
— Ти так вважаєш, Мірзо? — запитав Hypo, всміхаючись у вуса.— 

Раз приїжджали люди в шапках-грибах — то це суддя з прокурором? 
Не зовсім воно так. Правда, кілька років тому в нашому містечку шап- 
ки-гриби носили тільки начальник повіту, суддя та прокурор. А тепер? 
Тепер вони ходять зовсім без шапок. А шапки-гриби перейшли до беїв 
та їхніх полигачів. Одягнув, наприклад, Меджіт-бей таку шапку, і все 
панство покупило подібні: Дило, Джимшід, Кемо, Міркан. До Аладагу 
ця мода, правда, ще не дійшла, але побачиш — як тільки приїде туди 
трактор, будуть і ті шапки. Тамтешні беї спустяться з Аладагу на 
чистокровних арабських скакунах і в шапках-грибах. Та ти глянь хоч би 
й у нашому селі. Дід Микко й досі носить свою папаху з ангорської 
кози. А пошив її, мабуть, іще замолоду. І Фадил так само, й Геко. А мо
лодь? Ми вже давно не носимо папахи. Замість неї — шапка за п’ятна
дцять лір. Згодом ми теж надягнемо шапки-гриби, а беї вже носити
муть щось інше. Вони залишають нам те, що їм набридло, чим вони 
вдовольнилися. Ганяються за новим і водночас намагаються зберегти 
давні звичаї. Чи ми відстаємо від них, чи вони випереджають нас — 
того я не второпаю. Вони не хочуть, щоб ми знали, що діється в світі* 
як живуть інші люди. Не хочуть, аби ми вчилися. Адже коли всі поч
нуть учитися, хто ж буде в них наймитувати? Школи в нашому селі 
немає, бо наука належить бейським дітям, а нашим судилося стати 
наймитами. Ось так, Мірзо. Ти, звичайно, не винен у тому. Ти за своє 
життя лиш один раз був у місті. Тому й не знаєш, що там робиться. 
Ти віриш у справедливість і, отже, не можеш розпізнати брехні. Селяни 
живуть у селі, городяни в місті; службовець одержує зарплатню, офі
цер мріє, щоб його підвищили у званні. А селянин знає тільки своє се
ло і не суне носа в міські справи. Городянин, коли схоче, може ого
лосити себе селянином. Ти бачив, як минулого року на передвиборні 
збори приїхав якийсь бей. «Не дивіться,— каже,— що я так вбраний. 
Я теж селянин. Я народився в селі, мої батько й мати — селяни». А в 
самого руки біліші за молоко і долоні м’які. У справжнього селянина 
долоні мають бути тверді й шорсткі від мозолів. Отож, щоб розпізнати 
людину, треба добре до неї придивитись. А ти, Мірзо, поглянув і вирі
шив: раз шапка грибом, значить, суддя чи прокурор.

Усі слухали мовчки. Всі — тобто чоловіки, що зібралися під хатою 
діда Микко. На синьому небі грався з зорями місяць. Дим від цигарок 
клубочився й плинув угору. Голови паморочилися від гірких дум. Три
вога поклала свою печать на бородаті худі обличчя. Хто стояв, спи
раючись об стіну, хто сидів навпочіпки. Тишу порушив Казо.

— Хто саме приїхав, для нас майже однаково. Ми повинні пам’я
тати одне: вони приїхали нам на лихо, а Джимшідові на радість. Бо 
приїхали до Джимшідової садиби. І на тракторі Дило-бея. Бейський 
трактор їде до бейських воріт, щоб зміцнити дружбу між беями, а до 
наших дверей тільки тоді, коли беєві потрібні наймити. Якщо ми вирі* 
шили не віддавати землі без бою, то нам байдуже, чий то трактор і 
хто на ньому приїхав,— прокурор чи навіть сам паша. Що буде, те й 
буде. За цю землю ми ладні покласти свої голови. Побачимо, чим ладні 
ризикнути беї.
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— Казо правду каже,— промовив Hypo.— Ми вже зробили свій 
вибір.

Неподалік, біля джерела, сиділи діти. Філіто з Реджо розповідали 
про Джимшідового шайтана.

— Що ж, давайте розходитись,— обізвався Казо.— Завтра рано 
вставати. Стільки роботи!

Всі заворушилися й повставали, спираючись на коліна. Казо та 
Hypo сиділи, чекаючи, поки всі розійдуться.

Газо, мати Філіто, поставила в куток джбан з молоком- і накрила 
гладеньким каменем. Замкнула скриню з хлібом, а ключ почепила до 
пояса. Потім вийшла за поріг і зачинила двері. Пройшла поза хатою 
до Зозан, сусідки. Та жила сама в маленькій халупі. Ні дітей, ні чо
ловіка. Вона могла б мати дітей, але її Каміло забрали й відправили 
в Корею1. Як пішов, то й досі. До неї засилали сватів, але вона всім 
відмовляла, ні за кого не схотіла. «Каміло був мій єдиний, іншого чо
ловіка мені не треба»,— говорила вона і слова дотримала. Ніхто не 
знав, задоволена вона своїм життям чи ні. Людям ніколи було тур
буватися за неї, їм вистачало своїх злиднів. Та Зозан і не сподівалася 
на чиюсь допомогу. Щоб прогодувати себе, сіяла, як усі, пшениию. Мала 
з десяток овець, отже, своє молоко, робила масло й сир.

Газо зайшла в хату. Там було зовсім темно.
— Зозан, сестро,— гукнула Газо й почула, що відповідають зна

двору. Вийшла з хати. Зозан складала каміння під ворота, дістаючи 
його з пелени.

— Чого тобі, Газо? — спитала вона.
Газо здивовано глянула на купу каміння. Кожен камінь був зав

більшки з кулак. Вона підвела голову й глянула на Зозан. А та диви
лася на Газо своїми чорними очима,, які аж горіли при місячному світлі.

— Що це, сестро Зозан?
— Каміння.
— Я бачу, що каміння. Але нащо?
Зозан, тяжко дихаючи, сіла на купу каміння. Газо сіла поряд. Зо

зан погладила каміння рукою.
— Нащ о?— почала, зітхнувши, й глянула, примружившись на Га

зо. її брови насупилися. Відтак знов опустила голову й сказала.— Зна
єш, Газо, що ми зробимо з цього каміння? Ми, жінки з усього нашого 
села, завтра поставимо хату. Так, хату. Таку, як десять Джимшідових. 
Посеред Сарагьолу. Хто побачить — дивом дивуватиметься, хто по
чує — схоче побачити. Збудуємо таке, чого в Сарагьолі ще ніколи не 
було. Навіть череватий суддя, про якого розповідав Казо, і той зди
вується. В цьому камінні- ненависть, біль і страждання, муки загиблих. 
Це не просто каменюки. Ось почекай. Завтра або післязавтра побачиш, 
що це значить. Увесь Сарагьол побачить, увесь світ почує!

Газо не могла нічого второпати. Адже єдине, на що здатна жінка, 
це працювати й народжувати дітей. Що ж це надумала Зозан? «Невже 
Джимшідів шайтан таки взявся робити своє нечисте діло?» — злякано 
подумала вона.

— Не збагну я тебе, сестро Зозан,— промовила Газо тремтячим 
голосом.— Хоч вір, хоч не вір, але з усього, що ти казала, я не зро
зуміла ні крихти. Власне, я прийшла розповісти тобі новину.

Вона зазирнула Зозан в обличчя. Жінка все ще складала каменю-

1 В роки інтервенції США в Кореї турецький уряд послав військові підрозділи на 
допомогу армії США.



2 2 ОМЕР ПО Л АТ. Сарагьол

ки й голубила кожну рукою, ніби дитину. Газо, помітивши, що Зозан 
не зважає на неї, заговорила голосніше:

— Сьогодні мій Філіто розказав мені таке, що в мене душа в п’яти 
пішла. І досі ніяк не отямлюся. Оце прийшла розповісти тобі.

— Що ж він таке розповів, сестро Газо?
— Каже, що бачив сьогодні Джимшідову нечисту силу. З ’явилася 

перед ним у дівочій подобі.
Зозан засміялася.
— Не смійся, бога ради, сестро Зозан, не смійся! Тут не до сміху. 

Я так боюся. Од беїв усього можна сподіватися. І чортів, і нечистої 
сили. А мій Філіто не брехатиме. Одна губа, каже, відкопилилася аж 
до землі, а друга стирчить аж над головою. Шайтан побачив Філіто й 
почав реготати: «Скажи, мовляв, своїм односельцям, хай даремне не 
тратять сили. Поки я буду з Джимшідом, не бачити вам тієї землі. По
мізкуйте гарненько, каже, та й сидіть собі тихо і нікуди не рипайтесь», 
їй-богу, сестро, хлопець аллахом присягався. Казав, що з рота вогонь 
аж летить.

Зозан пожбурила в темряву камінь, який перед тим пестила. Він 
ударився об іншу каменюку і викресав іскру. Газо так і вп’ялася туди 
очима.

— Ой, Газо, нехай про ту землю розумніші голови думають. А твоя 
голова — це вже певно — без одної клепки. Інакше б ти не молола 
таких нісенітниць, не переказувала б вигадок малої дитини. Іди до
дому і щоб більше нікому ані слова. Не забивай людям баки в таку 
скрутну хвилину. Що ж до Джимшіда і його нечистої сили, то я їх не 
боюся.

Вона помовчала, гладячи каміння. Потім заговорила знову стомле
ним голосом:

— Скільки літ уже живу я в оцій халупі. Сама-самісінька, без по
ради, без захисту. Раніше боялась і я. Місячний промінь сяйне через 
комин, а мені здається, що то упир. Кішка визирне з-за сволоку, а я 
вже думаю, що то відьма. А потім звикла, бачу — все те з переляку 
ввижається. Стала придивлятися до, природи і впевнилася: якщо захо
дить сонце,— скоро настане ніч, темрява. Зорі бліднуть і гаснуть — 
отже, світає, скоро буде день. Він приходить завжди зі сходу. І цього 
порядку не змінить ніщо. Настає весна, квітнуть квіти, вруняться зе
лом гори. Літо — ворог весни. Що дала весна, влітку геть усе пов’яне. 
Але на літо вже чигає осінь, а її змінює зима. Скрізь воно так, і в Са- 
рагьолі теж. Уночі темно, і я тільки чую, як квакають жаби, літають 
кажани. Удень видно, і я бачу все на власні очі. Якби не заходило сон
це, не було б різниці між днем і ніччю. На гарному пасовиську вівця 
дає більше молока. Коли восени як слід позамазуєш щілини на даху, в 
хаті не тектиме. Людина народжується, росте, вмирає. А все решта — 
вигадки. їх розповсюджують легковірні, як ти. Послухай моєї поради, 
молодице: вір тільки в те, що бачиш. Ти сама бачила ту нечисту силу в 
подобі дівчини? Не бачила. Ну, то й мовчи. Якби ти була на моєму 
місці, то й ночі не всиділа б у цій халупі, яку продимають вітри з усіх 
боків:

Газо оглянула хатину. її висушило сонце, розхитали вітри. Стіни 
перекосилися. При світлі місяця вона була страшна.

Зозан вела далі:
— Спершу й мені було страшно. Але з часом я зрозуміла, що ця 

хижа — мій дім, і ніде більше на всьому світі я не знайду собі при
хистку. І я полюбила її. У мене є земля, є вівці, що дають мені їжу.
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От коли я втрачу все це, тоді буде по-справжньому страшно. Мій бать
ко наймитував у бея, а мати доїла бейських овець. Гнули спину з ранку 
до ночі. Жили в хатині, яку дав бей, їли те, що давав бей. І моя моло
дість минула у бейському дворі: то з віником, то з дійницею. Хіба ти 
знаєш, сестро Газо, що таке чужий дім? Важко в ньому жити, та іце 
коли він бейський. Дім, де не почуєш доброго слова. Зустрілася я з 
Каміло. Він теж наймитував у бея. Покохалися. Згодом я перейшла до 
нього. Привіз мене Каміло додому, дивлюся — вівці. Ще з коня не 
злізла, а питаю, чи то наші. А він каже: «Атож, наші». Того дня мені 
посвітлішало в очах, і я полюбила життя. У мене була своя домівка, 
вівці, поле. Чого було ще бажати мені від бога? Я молилася, щоб він 
оберігав моє щастя, і більше нічого не просила. Але в бога свій задум, 
не той, що в нас. Землю, добро дав, а за це забрав у мене чоловіка. 
Одне дав, інше взяв. Чомусь пожалів дати все, либонь, забагато здало
ся. А ось беї не зважають на бога. Вони глумляться з нього так само, 
як і з наймитів. Але бог усе терпить. Вони живуть не по правді, і він 
посилає їм ще більше всякого добра. Може, в нього бракує для них 
лиха? Чому ж тоді його стає на всіх убогих? Роками ми молилися й 
просили допомоги. І що ж? Допоміг! Віддав нашу землю Джимшідові! 
Хто може сказати тепер, що він добрий? Я не здивуюся, якщо завтра 
він виступить проти нас на боці Джимшіда. Але нехай, сестро. Нехай 
виступає. Ми все життя тільки те й робили, що боялися. Боялися бога, 
боялися жандарма, боялися череватого судді, боялися беїв. Але завтра 
ми загинемо без страху. Принаймні стане відомо, що недаремно ми 
жили на світі. А ті, хто житиме в Сарагьолі після нас, скажуть: «Слава 
їм, відважним. Вони не побоялися смерті!» Знаючи це, варто загинути.

Вона глянула на Газо. Та спала, опустивши голову.
— Бідна Газо,— промовила Зозан.— Якби це я розповідала про 

нечисту силу, про джинів та пері, вона б до ранку не склепила очей.
Зозан поторсала сусідку, й та, прокинувшись, з острахом озирну

лася навсібіч. Потім глянула на Зозан і спробувала осміхнутися.
— Стільки роботи було сьогодні. Так стомилася, сестро Зозан. 

Я піду, бо завтра треба вставати рано. Забалакалися ми з тобою.
Було вже за північ. Ступивши в темряву, Газо оглянулася й промо

вила:
— Щасти тобі, Зозан.
Одійшовши трохи, озирнулася ще раз і співчутливо прошепотіла:
— Бідолашна, вона вже й на жінку наче не схожа.
Зозан устала, глянула на село. Воно спало глибоким сном, десь 

валували собаки. Зозан пішла до хати.

Казо спритно, мов гірський козел, прокрався попід хатами на око
лицю села, де стояла халупа Зозан. Двічі кашлянув, але з хати ані 
звуку.

— Сестро Зозан, сестро Зозан,— гукнув потихеньку.
— Це ти, Казо? — запитала Зозан сонним голосом.— Зараз вийду.
Казо сів на купі каміння. Дістав кисет. Зозан вийшла й привіта

лася:
— Доброго здоров’я, Казо.
— Доброго здоров’я.
Зозан, укутавшись в овечу шкуру, сіла біля Казо.
— Нічого нового не чути про того сучого сина? Які там у ньогс

наміри? L
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— Нічого не знаємо, Зозан. Сьогодні приїжджало двоє в шапках- 
грибах. Але хто вони, не .відомо.

— Хай приїжджає хто завгодно. Нам байдуже. Ми будемо робити 
своє діло.

— А будемо. Ти все приготувала?
— Все. Про наш задум знають, крім мене, тільки Сейро, Феро, 

Мейро та тітка Зеро. Ми вп’ятьох піднімемо на ноги все село. Своє 
діло зробимо, можеш не турбуватися. Ми таке влаштуємо цьому негід
никові, що він до смерті не забуде. Про нас не думай. Гуртуй чолові
ків, а ми дамо раду жінкам.

— Я вірю, тобі, сестро. Але не вирушайте надто рано, зачекайте 
мене. Може, будуть якісь новини. Вся надія на вас. Ви повинні розпо
чати справу. А ми вас підтримаємо.

— Жінки зроблять усе як слід.
— Гаразд, Зозан. Я піду. А ти лягай. Завтра в нас буде чимало 

роботи. Добраніч.
— Ходи здоровий, брате.
Казо зник у темряві. Зозан сиділа. Над Сарагьолом, Аладагом і 

Сюпган-горою падали зорі. Природа завмерла. Все поринуло в глибоку 
тишу. Тільки ніжний легіт часом пролинав над землею.

Зозан щільно закуталася в шкуру, підвела голову і стала вдивля
тися в зоряне небо. «Може, це я останню ніч сиджу в своєму дворі. 
Може, завтра земля вже не буде моя». Серце її стислося, в душі похо
лоло.

їй здалося, що хтось кашлянув поблизу. Подумала: «Ні, мабуть, 
це мені сниться». Взяла в долоню камінь, стисла щосили.

«Моя земля зв’язує мене з усім білим світом. Коли втрачу її, стану 
рабинею у Джимшіда. Доїтиму овець, крутитиму жорна. Не для себе 
житиму, а для інших, для бея».

Пожбурила камінь, прислухалася. Камінь упав на землю. Вона гір
ко посміхнулася.

«Хіба у рабстві — життя? Тоді краще не жити... Помру, але на 
своїй землі. Не стану Джимшідовим майном».

Дійшовши такого рішення, вона відчула себе спокійніше. Знов по
клала голову на купу каміння. Закуталась у шкуру. Очі дивилися не на 
зорі, не на молодик — споглядали минуле. І зрештою таки заснула.

Сонце розбудило Зозан. Вона спала глибоким сном. їй нічого не 
снилося. Розплющила очі й побачила сонце. Встала й ніяково ска
зала:

— Ой, як же я розіспалася.
Увійшла в свою хижку. В лице вдарив теплий овечий дух, запах 

брудної вовни й сморід кізяків. Вона позганяла овець, які лежали в за
кутку, й почала їх доїти.

Невдовзі горщик був повен. Зозан зняла з молока шум. Потім 
дістала зі скрині хлібину, одламала половину і вкинула в молоко. По
ставила горщик на скриню й вигнала овець із двору. Вівці йшли по
переду, а Зозан за ними, жуючи хліб, намочений у молоці. Так вони 
підійшли до отари, що вже гуртувалася. ,

Мірзо стояв біля джерела зі своїми малими помічниками. В ру
ках хлоп’ята тримали по шматку сухого хліба. Мірзо, побачивши її, 
засміявся:

— Сьогодні пізно встала, сестро Зозан. А то завжди першою при
ганяла овець.

Усміхнулася й Зозан:
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— Правда твоя, Мірзо. Заспала.
І зиркнула на Філіто.
— Слухай, хлопче,— промовила суворим голосом,— якщо я ще раз 

почую, що ти вигадуєш брехні про шайтанів, дам тобі доброго чосуі
Філіто скривився й став чухати потилицю.
Мірзо сказав:
— Він більше не буде, Зозан. То йому привиділося з переляку. 

Та й не дивно. Адже Філіто стежив за Джимшідовим двором. А то 
справа небезпечна. На таке діло мало хто з джигітів у нашому селі 
відважиться.

Всі засміялися, і навіть Філіто осміхнувся. Зозан сказала:
— Авжеж, брате Мірзо. І я чула про його хоробрість.— Філіто за- 

шарівся від радощів, йому було приємно, що його хвалять. Добрі 
слова він чув хіба раз на рік.

— Що ж, гайда, хлопці, та не ловіть гав,— сказала Зозан і пішла 
додому.

Мірзо повернувся до дітлахів:
— Ану, молодці, до роботи! Гуртуйте о гару!
Хлопці кинулися до овець, і невдовзі отара рушила в той бік, де 

зійшло сонце.
Коли вівці зникли за горбом, тінь якого спадала на село, запа

нувала тиша. Жінки посходилися до двору Зозан, а чоловіки зібралися 
в діда Микко. Жінки чекали, позгортавши руки й опустивши голови. 
Чоловіки курили цигарки.

Час від часу їхні очі зверталися до горба, де стриміла тонка, мов 
тичка, постать Еско, а тоді знов опускалися додолу. Гірке очікування 
пекло їхні серця, ніби гадюча отрута.

Незадовго до полудня Кемо почув тоненький голос Серо. Скоро 
хлопець, як вітер, мчав до села. Гєть захеканий, підбіг до двору діда 
Микко. Чоловіки посхоплювалися на ноги. Кемо зупинився біля Казо 
й, намагаючись перевести дух, проказав:

— Десятеро жандармів... прийшло... до Джимшідового двору.
Всі принишкли. Казо глянув на Hypo. Чоловіки оточили їх кільцем.
— Що треба аж десятьом жандармам у Джимшідовому дворі? — 

мовив Казо.
— Як це що треба? — вигукнув Hypo.— Ясно, що Джимшід хоче 

зорати нашу землю під прикриттям жандармських рушниць.
— Мабуть, що так,— промовив Казо глухим голосом.
— Кепські наші справи, — озвався хорий Геко.
— Та вже куди гірше,— відповів, скоса зиркнувши на нього, Hy

po.— Але хіба даремно ми вчора вирішили: «Що буде, те й буде — 
смерть, то смерть!»

— Якщо за цю справу взялася влада, то у нас немає надії, — обі
звався Фадил.

Дід Микко стукнув ціпком по кам’яній брилі. Погляди всіх звер
нулися до старого.

— Слухайте, Геко, Фадиле,— гримнув старий Микко.— Годі вам 
патякати. Нам, старим, тепер випадає хіба мовчати. Снаги у вас немає 
вже й на горб зійти, а словами ви ладні втрапити аж на Сюпган-гору. 
Треба було чекати, що жандарми устрянуть у це діло. Хіба ж наша 
преславна влада полишить Джимшіда самого? Вони невіддільні, як 
ніготь від пальця. Закохані одне в одною, як Сіябенд з Гадже !. Відо- 1

1 Сіябенд та Гадже — герої курдського епосу.
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ма річ, для чого існують жандарми. Може, ви думали, вони прийдуть, 
щоб разом з нами виступити проти Джимшіда? Ба ні! Влада звертаєть
ся до нас тільки тоді, коли треба послати когось на загибель. А друж
бу водить із беями, їсть із ними й п’є. Запитайте, чи хоч один із са- 
рагьолських беїв пролив свою кров за землю? Нас же посилали вою
вати на всі фронти — і проти росіян, і проти греків, і навіть у далекий 
Йемен. Скільки наших загинуло, а беї всі живі, здорові й розкошують. 
Ми, старі, вже своє відвоювали і відробили. Тепер черга молодих. 
А тому їм належить і слово.

І, повернувшись до Казо й Hypo, старий додав:
— Робіть, діти, як надумали. Не зважайте на вовка, в якого пови- 

падали зуби і який не може кусати.
Казо й Hypo, гукнувши кількох парубків, відійшли осторонь. Ка

зо наказав:
— Хлопці, підіть до жінок. Скажіть Зозан, хай роблять, як домов

лено, і не бояться, бо страх від смерті не порятує. Самі ж біжіть до то
ку й збирайте каміння. В долині його немає, а без нього вони не обій
дуться.

Дітлахи гайнули до жінок.

Ще не покоротшали тіні, ще сонце не прогріло коріння, як із кві
тучого горба до току долинув голос Серо:

— Агей, Кемо-о-о! Два трактори і десять жандармів готуються 
рушати!

Кемо домчав цю звістку до двору діда Микко з швидкістю схід
ного вітру, що лине над Сарагьолом з Ірану.

Казо і кілька юнаків схопилися на ноги.
Біля подвір’я Зозан чекали сорок жінок, вони стояли, тримаючи 

в пелені каміння. Казо, підходячи до них, гукнув:
— До роботи, жінки! Джимшідові прихвосні йдуть сюди, з ними 

десяток жандармів. Вони хочуть відняти у нас землю. Надія на вас. 
Слухайтеся Зозан.

Жінки рушили полем. Ішли, вигукуючи прокльони, вимахуючи 
руками.

Казо, Hypo та кілька юнаків затримали дітей, які хотіли побігти 
слідом за жінками, і звеліли їм зачекати.

Більшість чоловіків у селі не знали, в чому полягає задум Казо 
та Hypo. Трохи здогадувалися, але суть справи була їм невідома. 
Вони були певні, що дід Микко посвячений у задум молоді. І тепер 
сторопіло дивилися на старого.

Жінки досягли горба, здавалося, не перевівши подиху. Вершина 
зарябіла барвистими жіночими сукнями. Звідти долинали вигуки й 
прокльони.

Тим часом Казо, Hypo і ще кілька молодиків, стримавши дітей, 
поки жінки зникнуть за горбом, повернулися до чоловічого товари
ства.

Дід Микко обурено вигукнув:
— Ми думали, що ви тямущі люди! Гадали, ви щось розумне ви

гадаєте. Так ось який він, ваш задум! Ось чому ви не відкрили його 
нам! А самі хвалилися, що хоробрі! Оце така ваша чоловіча гідність? 
Оце ваше «чи пан, чи пропав»? Соромно мені за вашу молодість і чо
ловічу гідність!

Він устав і звернувся до дідів, які сиділи поруч.
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— Вставай, Фадиле, вставай, Геко. Вставайте й ходімо. Захи
щати нашу гідність випадає нам, старим.— І він посварився палицею 
на Казо, Hypo та інших парубків.— Вони тільки зовні скидаються на 
чоловіків, а насправді — баби. Отож хай сидять і чекають, поки ми за
хистимо їхню землю.

Старі повставали. Дід Микко рушив у напрямку горба. .
Казо заступив йому дорогу й промовив:
— Та зачекайте-бо, діду Микко. Постривайте! Послухайте мене.
Дід Микко штовхнув Казо в груди й хотів іти далі, але Казо не

відступив. Вони глянули один одному в очі. В одного очі були усміх
нені, в другого — повні ненависті.

— Вислухайте мене, діду Микко. Вислухайте, а потім підете,, коли 
схочете. Ми не боялися вчинити напад на Джимшідів маєток. І не бої
мося. Ми не посилали б жінок і охоче пішли б на смерть самі, бо 
знаємо, що так має бути за нашим звичаєм. Але, що. було б, якби , ви
ступили ми? Дж;имшід дістав би саме той привід, якого він шукає. 
Більшість із нас склали б свої голови, а решту кинули б у в’язницю. 
І тоді Джимшід наклав би на село свою лапу. Х|ба ви, старі, змогли б 
захистити жінок \ дітей? Отож не гнівайтеся, сідайте й вислухайте, що 
ми надумали.

Дід Микко трохи охолов і сів на землю. Інші старі теж цосідали.
— Зважайте, діду, що наші жінки такі самі хоробрі, як і ми. 

Якби вони були слабодухі, то не витримали б такого життя. Жіноча 
доля тяжка в нашому краї.’ Усім жінкам доводиться терпіти від чоло
віків чимало кривди — будй то беева дружина чи жінка наймита. І як 
подумати, земля наша належить не тільки чоловікам, а й жінкам. 
Я дві ночі розмовляв з ними, з кожною зокрема. І всі вони замість 
того, щоб злякатися, зраділи. Тому що до них уперше за все Життя 
поставилися як до людей. І вони з щирою радістю взялися за цю спра
ву. І ти побачиш: вони зроблять її як слід. Джимшід з ними нічого 
не вдіє. Бо не судитиметься ж вельможний бей із жінками! Йому це 
не до лиця. А коли жінки свою справу зроблять, тоді виступимо ми. 
Отож не поспішайте засуджувати нас.

Дід Микко поставив ціпка між ноги, почухав бороду..
— Не знаю, не знаю,— промовив він.— Може, й ваша правда. Мій 

глузд занадто старий і не може осягнути всіх ваших задумів і намі
рів. Що ж, хай вам допоможе бог. Сорок літ сушив би голову, а не 
додумався б до такого. Далебі не додумався б.

Він глянув на молодих, котрі поштиво стояли перед ним* вийняв 
палицю з-поміж колін і копирснув нею землю, а потім повернувся до 
хорого Геко, який сидів мовчки біля нього, й! сказав:

— Ти бачив таке, Геко, га? Ми робили б це діло по-старому. Та 
й ускочили б у ще гіршу халепу. Хіба не моя правда, т о  треба дові
ряти молоді?

Геко мовчав, утупившись поглядом у небо.
В цей час на горбі з ’явилася отара. Мірзо з босоногими хлопча

ками чимдуж гнали овець додому, підстьобуючи їх батогами. Чолові
ки, побачивши це, одразу посхоплювалися на ноги. Казо почав їх за
спокоювати.

— Ми домовилися, що отару приженуть додому, тільки-но почнеть
ся сутичка. Про всяк випадок нехай побуде вдома. Адже вівці — то 
все, що ми маємо.

Як тільки отара увійшла в село, Мірзо покинув її й, задихав
шись, прибіг до чоловіків.
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— Там таке коїться! Жінки лупцюють усіх, і водіїв, і найми* 
тів... Жандарми намагаються їх одтіснити, та де там... Я мало сам 
не побіг туди. А Філіто не втерпів, помчав. Добре, що ми встигли 
пригнати овець. О аллах, прийди на поміч нашим жінкам, дай їм 
сили!

Дід Микко встав і підійшов до Казо. його груди важко підніма
лися й опускалися, наче йому забило дух.

— Казо, так не можна,— промовив він.— Пошли на допомогу кіль
кох юнаків. Хай врешті декого з нас згноять у в’язниці. Хіба це не 
краще, ніж забруднити свою честь.

— Ні,— одказав Казо,— їм там не місце. Без них наші жінки 
можуть вільно провалювати Джимшідовим собакам голови. Найгірше, 
що може статися з нашими жінками, це те, що їм надають стусанів. 
Джимшідові слуги не посміють вжити проти них зброю. Звичайно,, 
може бути всяке. Але нам доводиться ризикувати. А наших юнаків, 
коли вони підуть туди, чекає певна смерть. І тоді все село пропаде. 
Раз ми надумались так зробити, то не будемо відступати...

І він наказав хлопцям:
— Ізо, Джамо, бігом на горб. Дізнайтеся, що там робиться.
Парубчаки, мов вітер, кинулися до горба.
Казо ж звернувся до чоловіків:
— А нам нема чого тут стовбичити. Дивіться, вівці тупцяють 

на вулиці. Заженімо їх по дворах, попорати треба та й подоїти. Один 
раз виконаймо і ми жіночу роботу, побачимо, що воно таке.

Всі ніби прокинулися від цих слів. Повставали й порозходилися 
по домівках. Лишилися тільки Казо, Hypo та ще дід Микко біля своїх 
дверей.

— Хоч би не погіршали наші справи, Hypo,— стиха промовив 
Казо.— Боюся я. Аби хоч живі-здорові повернулися. Сподіваюся, вони 
робитимуть все так, як ми загадали. А все інше ми вже...

— Так, усе інше ми вже самі... І я боюся, Казо, та нічого не 
вдієш.

Дід Микко встав і підійшов до них.
— Замість того, щоб отут балакати, ішли б додому вівцям лад 

дати.
Hypo поспішив до своєї хати, а Казо лишився стояти на місці.
— А в тебе овець немає, Казо, чи що? — запитав старий.
— Мати вдома.
— Еге, сину, схоже, що ти зовсім сліпий і аж Ейшан пішла разом 

з жінками.
Казо не промовив нічого, лише зблід. Відтак, понуривши голову* 

подався й собі до своєї хати.
Невдовзі під ворітьми діда Микко знову зібрався гурт чоловіків, 

їхні погляди були прикуті до горба, куди побігли Джамо та Ізо.
Сонце зупинилося над Сарагьолом, ніби забуло, що треба сідати.. 

Час завмер. Очі чоловіків, колись такі виразні, тепер пригасли, 
потьмарилися від болю і страху.

Аж ось повернулися захекані Джамо та Ізо. Всі затамували по* 
дих. Ізо почав:

— В долині така бійка, що дивитися страшно, їй-богу. Нічого розі* 
брати не можна, так схопилися одне з одним. Бачив тільки, як кілька 
жінок гналися за одним посіпакою. Він був такий знетямлений, що 
біг, мов дурне теля, прямо на нас, і біг так прудко, що жінки далеко
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відстали від нього і повернули назад. Бідолаха мало не! наскочив на 
нас, а, побачивши, хто перед ним, спинився, озирнувся, бачите: за ним 
уже ніхто не женеться, то він тоді чимдуж назад. А ми...

Ізо не встиг закінчити розповідь, як почулися постріли з рушниць. 
Всі завмерли, тривожно дослухаючись. Хорий Геко, вдаривши руками 
об поли, вигукнув:

— Це по наших жінках! Убивають їх! А ми сидимо тут, поскла
давши руки й розвісивши вуха, слухаємо цих двох парубчаків. Де 
ділося наше сумління! Де наша честь!

До нього підбіг Hypo й закричав:
— Замовчи, Геко! Не баламуть людей! Невже ти думаєш, що ми, 

чоловіки, хочемо зберегти свою шкуру? Якщо діло дійде до кривавого 
бою, ми не будемо ховатися за спини жінок. Ні, ми віддамо своє 
життя перші. Чи жити, чи вмирати будемо разом. Годі тобі. Нема чого 
голосити завчасно.

Хорий Геко замовк, затамував себе. Але як тільки знову залу
нали постріли, з його очей потекли сльози. Сонце й не думало схиляти
ся до заходу. І час ніби зовсім забув, що йому не можна стояти на міс
ці. Чоловіки теж заціпеніли. Наче їх сковував страх перед тим, що несе 
з собою майбутнє.

Казо гукнув хлопчаків:
— Шафо, Галісо, а йдіть-но подивіться, що там таке. І хутко 

назад.
А потім звернувся до всієї громади:
— У кого є хоч якась зброя, несіть сюди. Якщо бейські посіпаки 

посміли стріляти в наших жінок, ми оточимо Джимшідів маєток, візь
мемо його приступом, понищимо всіх, хто там є, і спалимо все до цур- 
ки. Нам уже боятися нічого. Краще загинути з піднесеним чолом, іаніж 
падати ниць і благати пощади.

Всі метнулися по хатах. Невдовзі принесли, що було: хто мислив
ську рушницю, хто заржавілого револьвера, а хто гвинтівку з напівроз- 
трощеним прикладом. Ще інші поприбігали з вилами та косами, а хто 
й із заржавілим ножакою.

Тим часом з горба повернулися дозорці.
— Наші йдуть додому,— гукнув ще здалеку Галісо.
Обличчя у всіх заясніли. Очі загорілися, широко розплющилися, 

в них було одне запитання.
— Чи є поранені або вбиті, цього не скажу. Але в долині немає 

ні Джимшідових поплічників, ні жандармів. Вони повискакували на 
трактори й дали драпака.

В цей час на вершечку горба з ’явилися перші жінки. Декого під
тримували попід руки, декого навіть несли. Чоловіки, що товпилися під 
ворітьми діда Микко, кинулися жінкам назустріч. Першими добігли 
Шафо й Казо. Чимало жінок були поранені. Та трималася за руку, в 
іншої й досі ще цебеніла з голови кров. Але ніхто не плакався. Вони 
йшли мовчки, сповнені гідності.

Казо шукав очима свою стареньку матір. Вона йшла в середині 
гурту. Шкандибала, обхопивши руками плечі Зозан. Казо зустрівся 
поглядом із Зозан. Та усміхнулася. У неї самої засохла кров на чолі, 
розпатлані коси теж були закривавлені. Казо підхопив матір і поніс. 
Інші чоловіки теж брали на руки тих, яким було важко йти.

— Один із Джимшідових псів ударив її по голові якоюсь залізя
кою від трактора,— пояснила Зозан.— Я бачила, як вона впала. Не
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змогла пробитися до неї зразу. Думала, вона Мертва. А Час не жде. 
П ісля бою побігла до неї, дивлюся — дихає. Тепер уже зовсім при
йшла до тями.

— Еге, Зозан, ти ще не знаєш, скільки на своєму віку витримала 
моя мати. Вона не з тих жінок, які вмирають від одного удару. Уранці 
знов тупцятиме, ось пригадаєш мої слова.

— Дай боже,— промовила Зозан.
Казо сказав:
— Ви молодці. Потрудилися на славу.
— Потрудилися — не те слово, Казо. Ми таку славу пустили про 

собаку Джимшіда, що поки світ стоятиме, люди не забудуть. Не ви
стачило йому, бач, десяти жандармів, так він проти нас ще й усіх 
своїх посіпак виставив. Та ба! Аби ти бачив, як вони п’ятами наки
вали, то помер би зо сміху. Гарно ми їх! Спочатку камінням почасту
вали. Зачекали, доки вони підійдуть до нас, а потім як почали шпур
ляти Та по голові, по голові! А коли в пеленах у нас уже не було 
каміння, ми кинулися на тих собацюг врукопаш. Половина їх уже ва
лялася на землі. Жандарми спочатку не встрявали в бійку, тільки на
магалися стримувати нас. Але згодом почали стріляти в повітря. Не 
буду брехати, Казо, признаюся: в ту мить я боялася, що наші зляка
ються і втечуть. Але побачила, як Газо уп’ялася одному Джимшідо- 
вому слузі в руку, аж той завив, мов цуцик хорого Геко, і в мене десь 
узялася нова сила. «Тримайся, Зозан !— сказала я собі.— Тримайся, 
і собаці Джимшідові сьогодні буде край». І не встигла я цього Сказати 
в думці, як усе те кодло пустилося навтікача. Ніби перепелячий виво
док розсіялися по полю. Тоді ми повернулися до жандармів, алє ті 
не стали чекати, а накивали п’ятами слідом за Джимшідовими песи
головцями. Десь з півдесятка наших жінок все ще гналися за Джим
шідовими слугами і так захопилися, що ми ледве догукалися їх. Потім 
позабирали поранених і вже хотіли йти, аж дивлюся, Філіто бере 
каменюку та й гатить нею по трактору. Тоді й мені блиснула думка 
потрощити їх. Вертайтеся, кажу, молодиці, назад. Бо хіба ж не через 
ці кляті машини заварилася вся веремія. Збирайте каміння, яке ми 
несли на Джимшідових собак, і бийте трактори. І невдовзі ми потро
щили їх ущент. Дісталося їм більше, ніж Джимшідовим посіпакам.

Діти та старі зустріли жінок на току. Знявся оглушливий галас. 
Плач, крик, сміх, обійми. Поранених повели по домівках.

— Хай чоловіки зберуться в діда Микко,— крикнув Казо і, дору
чивши свою матір Зозан, подався до хати старого.

Невдовзі зійшлися всі чоловіки.
— Жінки зробили навіть більше, ніж на них покладалося, — ска

зав Hypo.— Тепер настав наш ряд. Тож сядьмо і обміркуймо, як діяти 
далі.

Нема чого обмірковувати,^—озвався Фадил.—Я вам і так роз
кажу, що буде, до дрібниць. Не завтра, так післязавтра наші хати 
будуть зруйновані, худоба порізана, пасовища спалені. Так може бути, 
доки ми не втечемо звідси подалі. Отож треба поскладати майно і яко
мога швидше втікати, хоч і сеї ночі... Слід було послухатися нашої 
ради з самого початку. Ми самі полізли чортові в зуби. Послали на 
каліцтво наших жінок, а тепер нас чекає ще гірше. Послухалися двох 
парубчаків — вип'єте ківш лиха до самого дна.

Казо аж сполотнів від гніву.
— Навіщо ти таке говориш, Фадиле? — вигукнув він.— Хіба ж ми 

не знаємо, що Джимшід за все це не пригощатиме нас халвою. І ми
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думали про те, що й ти. Обміркували, що може статися. Якби -ми не 
едважились виступити проти Джимшіда, довелося б або піти до нього 
наймитами, або ж податися світ за очі. Довго думали й переконалися, 
що хоч так, хоч інак, на нас чигає лихо. Ми знаємо, що *м.ам тепер 
буде нелегко. Ми поставили на терези все. І що ж, терези хиляться 
до того, щоб лишитися на своїй землі. Так, це важче за те, що ти 
перелічив: найми, кочування. Але зате ми не посоромимо нашої честі. 
Ми не втікаємо, ми помремо на своїй землі. Помремо, сміливо див
лячись у очі смерті.

— Якби зразу померти — та й край, я міг би погодитися з тобою,— 
відмовив Фадил.— А то ж ми будемо жити щодня під страхом смерті. 
Краще вже кудись переселитися, податися на всі чотири ^сторони, ніж 
прислухатися і вдень, і вночі. «Здається, наближаються. Здається, при
йшли»,— думати щоночі й боятися заснути. Наші діти ростуть, охоп
лені страхом.

— Що є, то є,— промовив Казо.— То все так, і ми самі це знаємо. 
Але хіба в наших серцях немає мужності? Якби наші жінки почули ці 
балачки, то плюнули б нам в обличчя. Ми поки що тримаємося. Але 
де в кого з вас у очах я бачу полуду страху. Слухайте ж мене, я го
воритиму відверто. Силою ми нікого тримати не будемо. Нам не хоті
лося, щоб наші лави порідшали в ці найскрутніші для нас дні, але 
хто хоче, хай бере свої бебехи і втікає з села сьогодні, бо завтра 
буде пізно. Хай блукає по чужих селах, хай проситься, цілує беєві 
руку, лиже п’яти старості. Врешті, найметься у котрогось бея. Житиме 
без землі, без дворища. Хай гнеться перед кожним прислужником. Сто 
разів на день вмирає від страху і воскресає. А може, не треба й уті
кати: хай упаде Джимшідові в ноги й стане служити йому. До речі, 
йому зараз потрібні люди. Щоб дати їм рушницю в руки й послати 
проти нас. Хто хоче підступно напасти серед ночі на рідне село, зруй
нувати хати, порізати скот, хай іде до Джимшіда. Хай не забуде, що 
вовк залишає трохи м’яса шакалам. Ми з Hypo попотовклися під две
рима суду. Нам ніхто не допоміг, через це ми й програли. А на боці 
Джимшіда— і суддя, і прокурор, і жандарми. Але ми не зганьбили 
своєї гідності. І, програвши, поклялися тієї ж ночі, що залишимося на 
нашій землі. І витримаємо. Як з гідністю програли на суді цю землю, 
так само з честю помремо на ній. А тепер кажіть відверто, хто що ду
має. Тут уся громада. Кожен має право вибрати той шлях, який хоче. 
Тільки нам не випадає втікати. Будьмо сміливі. Боягузтво притаман
не беям.

Фадилів син озвався:
— Я, дядьку Казо, лишуся тут, якщо навіть батько покине село.
— Я був певен цього, Ромо, — засміявся Казо.
Потім, ніби шукаючи злодія, Казо обвів поглядом кожного з чоло

віків. Устав Hypo.
— Ви ж чуєте,— сказав він,— ми говоримо: хто боїться, хто ви

брав інший шлях, хай складається і рушає звідси кочувати. Хай їде 
від нас.

Ніхто не підвівся, ніхто не зронив жодного слова.
— Дякуємо, що вірите нам,— промовив Казо.— Попереду нас че

кають ті важкі дні, про які говорив дядько Фадил. Навіть не дні, а мі
сяці, роки. Але ось що: хто після цього дня втече від нас, тобто на по
ловині дороги, в того я перший пошлю кулю. Домовились?

І він обвів усіх очима, аж поки зустрівся поглядом з Фадилом. 
Той засміявся. Засміявся й Казо.
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— Щодо мене ти помиляєшся, синку,— обізвався Фадил.— Ти вва
жаєш мене боягузом, але я не боягуз. Що ми таке на світі? Сьогодні 
живемо, а завтра нас немає. Раз ви, молоді, стали на цей шлях, то 
знайте, що й ми підемо по ньому без вагання. Якщо не вірите, поче
кайте й побачите.

Иуро підвівся і витяг з кишені пачку сигарет. Розкрив і заходив
ся всіх пригощати, почавши з найстарших. Але сигарет вистачило тіль
ки для половини. Hypo поклав порожню пачку в кишеню і сказав:

— Що вдієш, молодим не вистачило.
— Показали теляті вим'я, то дайте й молока,— обізвався дід Мик

ко.— Заваріть-но чаю. В горлі аж дере, бо з самого ранку в роті й рі
ски не було.

Ромо вийшов надвір. Люди заворушилися, пожвавішали, наче 
в темній хаті засяяв промінь сонця. Хтось замугикав пісню. Інші під
хопили її. Співали впівголоса, без слів. Серця забилися дужче. їм тісно 
було в грудях. Очі блищали. В душах людей зродилося почуття, якого 
вони досі не знали. Душі оживали, як оживає суха земля від крапель 
благодайного дощу. Де й ділося їхнє горе. Вони наче подолали своє 
бідування, свої злидні. їхні серця співали пісню любові.

Ромо приніс у хату два великі чайники. За ним зайшла п’ятнадця
тирічна Джемо, донька Hypo — кароока, з дрібно заплетеними косами. 
В руках вона тримала тацю із склянками.

Ромо наливав чай, а Джемо допомагала. Найперше вона подала 
чай діду Микко. Коли дівчина нахилилася, коса вислизнула з-за спи
ни і повисла перед нею, сягаючи підлоги. Дід Микко засміявся й за
питав:

— Ти, дочко, теж ходила сьогодні воювати з Джимшідом?
Джемо зашарілася й, опустивши очі, тихо відповіла:
— Так, діду, ходила.
Склянки наповнювалися й порожніли. Зрештою Казо промовив:
— Ну, наїлися й напилися, слава тобі господи. Тепер до діла.
Гомін стих, ніби одрізало. Очі всіх звернулися до Казо. І в тих

очах з ’явилося щось небувале. Тепер ці очі дивилися прямо у вічі ін
шим. Ці люди зрозуміли: те, як вони жили до цього дня, не можна 
називати життям. Але тепер вони відчули в собі силу. Сьогодні їхні 
жінки. зробили щось неймовірне, досі незнане в Сарагьолі. Вони до
вели, що беїв можна перемогти. І чоловіки наче прокинулися з віко
вого сну. Вони вже не поринали в мрії, укутавшись тютюновим димом, 
не шукали прихистку в небесній глибині. Тепер їхні очі сміялися.

— Ми маємо по дві руки,— почав Казо,— так само, як і вони. І в 
Джимшіда дві, і в його слуг по дві. Але в нас немає зброї, а в них є. 
На їхньому боці жандарми, а ми самі. Але за нами те, чого немає 
в них: правда.

Казо на мить зупинився, обвів усіх очима й провадив далі:
— Що ж буде далі? Це знає навіть Філіто. Прийдуть жандарми. 

Зроблять трус, обшукають наші хати. І не знайшовши нічого, забе
руть кількох жінок у місто. Але повірте мені: їх скоро випустять. 
Джимшід не захоче їх позивати, бо, коли про це довідаються люди, 
він стане посміховиськом. Панський гонор боїться сміху. Але перш 
за все жандарми шукатимуть зброю, щоб мати підставу забрати най
молодших і найсильніших чоловіків. Це те, чого треба Джимшідові. 
Він прагне лишити село без голови і без рук. Ми не дамо їм такої 
підстави. Зараз ви підете по домівках і принесете сюди все — від руш
ниці до останнього ножа. Поскладаємо зброю в чували, двоє наших
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парубків завдадуть їх на плечі і віднесуть далі від села. А коли жан
дарми підуть геть, хлопці повернуться. Отож мк будемо і без зброї, 
і зі зброєю. Нічого не вдіявши з нами, жандарми заберуться в своє 
місто, і ми залишимося віч-на-віч із Джимшідом. То буде найнебез- 
печніший час. Джимшід спробує поквитатися з нами власними силами. 
Та ми не піддамося. Отже, до діла.

Всі схопилися на ноги й пішли по домівках, бадьорі й радісні. Від
чувалося: вони стоятимуть до останнього супроти жорстокого ворога.

Сонце щосили смажило село. Кілька хлопчаків жбурляли каміння 
в джерело. Хорий Геко, йдучи додому, побачив це й накричав на них:

— Ви що робите, бісові діти!
— Нічого,— одказав один з них.— Ціляємо в Джимшідові трак

тори.
Хорий Геко похитав головою, засміявся й, озирнувшись ще раз, 

подався далі.

V
Як говорив Казо, так і вийшло. Ще не зайшло сонце, як до «села 

прискакав верхи старшина Нурі з п'ятнадцятьма жандармами. Де
в’ятеро з них одразу ж оточили село, так що й пташка не вилетіла б. 
З рештою старшина проїхав вулицею. Чоловіки, діти, жінки визирали 
з-за дверей і воріт. Видно було, що старшина лютий і лихий.

Назустріч йому вийшов Севдін. Старшина погнав коня й, лаючись, 
наїхав на Севдіна., Той похитнувся і впав додолу. Жандарм навіть 
не глянув на старого чоловіка, що корчився від болю. Вони кликали 
до себе кожного, хто попадався їм на очі, стусали ногами, били в об
личчя. Діти тікали хто в клуню, хто у хлів, де тільки був який темний 
закуток, ніби горобенята від шуліки.

Жандарми перетрусили геть усе село, і то так пильно, що мало 
не перебрали по зернятку пшеницю в мішках. Коли ж у найпотаєм- 
ніших куточках знаходили замість зброї переляканих дітей, то лаяли 
їх і штурхали, лютуючи. Окрім старого багнета у хаті Джемо, що ли
шився ще від чоловіка, жандарми нічого не виявили. Втративши надію 
знайти зброю, вони наказали, щоб жіноцтво зібралося біля джерела. 
Скоро там стояли всі жінки, крім Ейшан. Жандарм витягнув з юрми 
Зозан, Феро, Мейро та Зеро. Старшина Нурі сів на коня, крутнувся 
в сідлі й виголосив довгу промову турецькою мовою, якої більшість 
селян не розуміла. Потім жандарми погнали заарештованих до міста.

Як тільки вони зникли в сутінках, Казо послав Hypo слідом за 
ними, наказавши йому:

— Якщо справа затягнеться, негайно повідом мене, я прийду.
Невесело було в селі тієї ночі. Людям здавалося, що на всьому 

великому світі вони зовсім самі. їм не хотілося ні їсти, ні пити, не 
кортіло зібратися гуртом, поговорити.

Невдовзі до села повернулися хлопці, принесли два мішки зброї. 
Чоловіки порозбирали її. Тепер це була їхня єдина надія. Цієї ночі 
усі селяни, які могли тримати зброю, сиділи — хто під тином, хто в ямі, 
а хто й на току чи даху — й чатували, аж поки зайнялася зоря та зій
шло сонце. Аж тоді поснули ті, хто в своїх руках тримав життя. Сонце 
лишилося дітям та жінкам. І поки що ніхто не знав, чи й у наступні 
дні воно буде належати їм.

Hypo, Зозан, Феро, Зеро та Мейро повернулися з містечка уве
чері.
3. <Всесвіт> № 12.
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Виявилося, Джимшід-бей повідомив прокурора, що він з жінками 
не позивається. Тому ЇХ і випустили. Проте їм добряче перепало в жан
дармерії. Обличчя були вкриті синцями та саднами. Цілу ніч їх били. 
Прийшли вони виснажені й зморені, але очі їхні весело блищали.

їм одразу ж приклали до ран зілля, напоїли чаєм, повкладали 
спати. Зозан лишилася на ніч в родині Hypo. Від болю й тривоги вона 
не могла заснути.

І село теж не могло заснути. Ніч була ясна, місячна. Ніч, коли 
й троянді тепло. Ген-ген далеко, біля узгір’я Аладагу, палали ватри. 
Чабанські ватри. Довкола багаття чабани розповідали стародавні ле
генди. Про Сіябенда, Мему-Зін, Ферзанде.

• Д е с ь у  низині кумкали жаби. Весною там стоїть вода, та скоро 
її не стане. Над Катевілером сяяли Семеро братів \  А на заході бли
щала вечірня зоря. Небо сіяло і сіяло зоряне проміння.

У нічній тиші лунко співала сопілка. Це грав Мірзо.
Казо докурив цигарку, прикриваючи її долонями, і, затоптавши 

недопалок, обізвався до Бішо, котрий теж сидів на даху:
— Знаєш, ці ночі— найбезпечніші для нас. Сіна ми ще не коси

ли, копиць не клали. А коли настане літо, то вже не буде нічної про
холоди і відпаде охота грати на сопілці — доведеться і дивитися,.,і 
прислухатися обома. Поки що ж благодать — мир та спокій.

— Це правда,— погодився Бішо.
Він чудово знав, що Джимшід причаївся й чекає слушного часу, 

і цей слушний час настане, коли вони коситимуть та складатимуть 
сіно. Отоді бей наскочить із своїми поплічниками, як зграя вовків. 
Бішо перевернувся на другий бік і прислухався до сопілки. Вона роз
віяла його страх і понесла далеко-далеко. Мірзо грав пісню про жагуче 
кохання Сіябенда й Гадже.

Весна у Сарагьолі настає відразу. Така вже в неї вдача. Здається, 
ще вчора гори були засипані снігом, а сьогодні вони поспіль укриті 
килимом квітів. Вітер розносить духмяні пахощі. Вівці пасуться і з 
кожним днем гладшають. Дають стільки молока, що вистачає і людям 
і ягнятам. Якої тільки поживи не дає Сарагьол тутешньому люду. 
Росте тут і чимало смачного поживного зілля — артишок, щавель то
що. Шедро годує долина і людей і тварин, кожен знаходить у ній те, 
що йому до вподоби. Вівці, корови, бики гладшають, у них крутішають 
боки. А люди круглішають на обличчі.

Проте весна тут триває недовго. Як прийде раптово, так і піде. 
І в’януть травневі квіти, хиляться від літньої спеки. Жовкнуть і оси
паються квіточки дикого винограду. Стовбур артишока тужавіє, ко
лючки довшають. Озерця, що поналивалися в Сарагьолі тоді, як та
нули сніги та йшли весняні дощі, враз висихають. Не чути жаб’ячого 
квакання. Лелека летить шукати здобичі деінде. Куріпки переселяють
ся вище в гори, перепілки — на поля. Не встигнеш і оком кліпнути, як 
уже зникли веселі барви. Сарагьол побляк. А раз почали жовкнути 
лугові трави — це вже минуло півліта.

Тієї весни село зажило інакше, ніж досі,— по-новому. Але весна 
минула, а новий лад лишився. Тепер, відтоді, як сонце заходило, й до
ти, поки сходило, чоловіки зі зброєю в руках стояли на чатах. Випас 
овець, доїння, косовиця, громадження та сушіння сіна, нарізування та

Семеро братів — турецька народна назва Великого Воза.
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складання кізяка на паливо,— все лягло на плечі жінок та дітей. Цей 
тягар їм судилося нести через бея. «Якби оце й усе лихо, я б за Джим* 
шіда довіку молився»,— сказав Микко.

Жінки трималися гуртом. Жати траву ходили, взявши на одне 
плече серп, а на друге зброю. Разом працювали, разом співали. Разом 
зносили копиці до воза. Робили важку роботу й ніколи не скаржилися. 
А як тільки заходило сонце, вони засинали глибоким сном. Чоловіки 
допомагали їм скласти сіно чи спресувати та нарізати кізяк, але їхньої 
допомоги було стільки, як кіт наплакав.

Раніше кожна сім’я пасла тільки своїх корів та волів. Тепер, коли 
все змінилося, сільський товар почали пасти разом. Отару пасли Мірзо, 
Зозан, Філіто та Реджо, а череду Сейро, Мейро, Еско та Кемо. В одній 
руці рушниця, у другій — батіг, а в саквах повно куль. Пастухам пер
шим і видно й чути, що робиться в Сарагьолі.

Коли почали складати сіно, Казо з Hypo пішли на Аладаг купу
вати зброю. Взяли з собою гроші за п’ятдесят проданих овець. Якби 
це було раніше, то на ці гроші купили б у місті те, що було вкрай не
обхідне для всього села. Але то раніше.

Бони повернулися з Аладагу й принесли п’ять автоматів та повну 
торбу набоїв.

Жити ставало дедалі важче.

Вночі подув гарячий вітер з Ірану. Казо дужче закутався в коц. 
Він чатував на даху, милуючися ясною, зоряною ніччю. Семеро братів 
подалися за бескиди Алмали. Над Катевілером падали зорі. Він пере
нісся думкою в минуле. Дитинство, юність, два роки у війську. Потім 
десять літ на службі у держави. А що ж буде далі? Майбутнє здава
лося сумним і похмурим.

З горба за селом долинув свист. То Hypo свиснув тричі. Казо теж 
посвистів у відповідь, а потім двічі кашлянув. З протилежного боку 
села почулося кашляння. «Все гаразд,— подумав він,— Ізо теж не 
спить». А невдовзі Ізо провив тричі совою. Казо наставив вухо. Там, 
де копиці сіна, протяжно завив собака. «Отже, й Шафо пильнує». Отак 
вони чатували. Перегукувалися один з одним, згадували минуле, мрія
ли про майбутнє, слухали ніжний голос сопілки Мірзо. А Казо думай 
про Зозан, намагаючись приховати це навіть від самого себе. Він не 
міг забути її карих очей, які так зоріли в той день, коли вона йшла 
з закривавленим чолом. Вони зронили йому щось у душу. І досі зро- 
няють щодня, щоночі. І через це в душі перемішалися журба і радість, 
розпач і надія. Зозан оселилася в його серці. Зозан була скрізь і зав
жди. В нічній темряві, у страху, в надіях, у зорях і східному вітрі. 
Казо страждав, але ці муки були гірко-солодкі. Щоночі присягався він 
собі, що завтра освідчиться Зозан у своєму коханні, та наставав день, 
і Казо знаходив привід, щоб знову відкласти освідчення. Присягався, 
що зробить це завтра.

Він глянув на небо. Місяць заходив за бескиди Алмали. Зорі яскрі
ли ще дужче. «Невже цей клятущий вітер дістане навіть до них?» — 
промайнуло у нього в голові. Він усміхнувся. Східний вітер та зорі 
нагадали йому Зозан. Вона далеко від нього, як і зорі. Якщо вітер 
долітає до Зозан, то чому б йому не дістати й до зірок. Він має здат
ність палити все, що трапиться йому по дорозі. Казо відсунувся від 
заслінки, що закривала отвір на даху, й підставив обличчя вітрові. 
Той так і шмагонув по обличчю, ніби канчуком. «Бач, ушкварив про
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клятий,— промовив Казо сам до себе.— А що ж буде, коли він нале
тить на Зозан? Адже скоро осінь. Що вона, бідна, робитиме тоді? Хто 
позатуляє оті діромахи на даху? їй же ніколи і вгору глянути, де вже 
там поратися коло хати. То ся робота, то та, ще й пасе вівці — ніколи 
їй і дах залатати». І вразу йому стало соромно. «А де ж я був досі? 
Вже десять років, як я з армії прийшов, а Зозан — шостий рік удова. 
Чому ж я до цього не подумав про той драний дах. Шостий рік вона 
дає лад своєму господарству сама. Дарма що жінка, а сама оброб
ляє ниву, готує паливо. Якщо я такий жалісливий, чому ж не подумав 
про це раніше. Оце ж така жалісливість. Думав тільки про себе».

«Може, покликати Hypo та трохи погомоніти? А то можна поду
мати, що Джимшід заборонив нам навіть розмовляти одне з одним».

— Нуро-о-о! — гукнув Казо.
«Якщо Зозан іще не спить, то обов’язково почує мене. А що, коли 

я ще раз покличу Hypo? Якщо перший раз не почула, то тепер почує. 
Вийде з хати, стане біля дверей. Візьме в руки мисливську рушницю, 
яку я їй дав. Подумає, чи нічого не сталося, коли Казо кличе Hypo? 
А я, вигадавши якусь причину, підійду до неї. Але яку?.. Запитаю, на
приклад, скільки в неї патронів. Ні, не годиться. Я ж сам дав їй з руш
ницею дванадцять патронів. Більше нічого не придумаю. А що, коли 
сказати: «Цієї ночі, Зозан, будь напоготові. Ніч якась неспокійна. 
Джимшід хитрий, як старий лис. Він, певно, щось замислив. Скоро ка
тюга покаже свій хижий норов». Останні слова йому самому не сподо
балися. «Ні, так не годиться. Зозан подумає, що я боюся. Найкраще 
буде, коли я піду й тихенько гукну: «Зозан! Зозан, не спи цієї ночі, ця 
ніч якась неспокійна...»

За мить він сам повірив у те, що ніч — справді неспокійна. Скинув 
кой, схопився на ноги і вже хотів був спуститися з даху, коли побачив 
у темряві, що хтось іде прямо до хати.

— Хто там? — запитав Казо й наставив рушницю
— Це я,— почувся голос Hypo.
— Ти, Hypo? Чого тобі? Щось сталося? .
— Ти ж мене сам покликав...
Казо пригадав і знітився.

! — Так, кликав... Ніч якась неспокійна, Hypo... Треба пильну- 
ватй.

— Тепер, Казо, кожна ніч для нас неспокійна. І щоночі всі на 
чатах. А ти що, ті ночі спав?

— Та ні,— відповів Казо розгублено,— але цієї ночі мене щось 
непокоїть. Я думав, чи не сходив би ти до сіна та не подивився, що 
там робиться. Чи не заснули вони там...

— Гаразд, сходжу. Коли що, то я двічі завию по-собачому.
Hypo зник у пітьмі. Казо постояв ще трохи. Іти до Зозан було

боязно, але він промовив сам до себе: «Якщо я переконав Hypo, то 
переконаю й Зозан». Тихо, мов лис, пройшов поміж хатами до халуп
ки Зозан. Його пройняв дрож. Навшпиньки підступив до порога, при
слухався. Чути було, як дихають вівці. Приклав губи до щілини й тихо 
гукнув:

— Зозан!
Почекав,— ніякої відповіді. Кликати вдруге не наважився й хотів 

іти назад. Але тієї миті почувся голос Зозан:
— Хто там?
Він знову притулився вустами до щілини і тремтячим голосом 

сказав:
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" — Це я, Зозан. Казо.
Двері зарипіли й відчинилися. Зозан стояла перед няня у довгій 

білій сорочці.
— Мабуть, щось сталося, брате Казо? — спитала вона.
Казо проковтнув слину: його збентежило слово «брате».
— Та ні, Зозан. Тривожно мені на душі. Я прийшов тобі сказати, 

щоб ти не спала. Ніч якась неспокійна.
— Гаразд, брате Казо. Не спатиму.
— То я піду,— промовив нарешті він.
— Куди?
— До сіна.
— Не йди,— сказала Зозан глухим голосом.
— Чому?
— Я боюся, сама не второпаю чому.
його тіло пройняла солодка млість. Ноги затремтіли, йому хо

тілося пригорнути Зозан і ніколи не відпускати від себе.
— Що з тобою, Зозан?
— Не знаю, Казо.
Він невимовно зрадів. Цього разу вона не сказала «брате».
— Більше не називай мене братом, Зозан.
У пітьмі Казо не міг бачити, як дрижали її губи, як зашарілося 

обличчя.
— Добре. Раз ти так хочеш.
її голос тремтів, як полум’я свічки на вітрі.
— Адже я тебе...
Казо не встиг договорити, бо раптом з того боку, де стояли копиці 

сіна, почулося виття. Не чекаючи, поки Hypo завиє вдруге, Казо зі
рвався з місця, гукнувши:

— Сховайся в хату, Зозан. Не бійся, немає нічого страшного. 
Я побіжу до сіна.

Казо вибіг до току і завмер. Там, де були копиці, звивався язик 
полум’я.

— Нуро-о-о! — гукнув Казо.
Тієї ж миті з темряви залунали постріли, над ним засвистіли кулі. 

Казо кинувся на землю. Знову загриміли постріли. Перечекавши, 
Казо спрямував автомат у пітьму і дав чергу. Дістав новий магазин, 
перезарядив. Але більше не стріляв — вирішив берегти набої. Це ж 
тільки початок. Пожежа розгорялася; роздмухане вітром, полум’я ска
кало, мов хижий звір. Казо відповз назад і побіг, ховаючись за хатами. 
Нападники стріляли безперервно.

— Hypo! Нуро-о-о! — гукав Казо.
Він знайшов Hypo за рогом однієї хати, той без угаву палив у тем

ряву. Казо схопив його за плечі й гукнув:
— Навіщо ти марнуєш набої! Однаково ні в кого не попадеш. 

Адже ті мерзотники поховалися.
Hypo, поставивши мисливську рушницю прикладом на землю, 

сказав: ’ "
— Що маю робити, Казо, коли всередині все горить. Я й сам 

знаю, що не попаду, але не можу втриматися. Стільки праці доклали 
наші жінки, і все знищено одним сірником.

— Що пропало, того вже не вернеш. Гайда за мною.
Казо побіг, Hypo поспішив слідом за ним. Наздогнав він його вже 

за селом.
— Куди ми, Казо? Невже до маєтку Джимшіда? Ти що, здурів?
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— Сіна захищати нема чого, Hypo. Бо його вже немає. Тепер 
требіа принаймні помститися цим клятим собакам. Якщо їм це минеть
ся безкарно, вони не дадуть нам ні працювати, ні жити.

— Твоя правда, Казо. Ми повинні відплатити їм за нашу кривду.
Пожежа палахкотіла аж до неба, омахи полум’я хиталися то лі

воруч, то праворуч. Горобці, що поробили в сіні гнізда, розгублено 
пурхали навколо. Декотрі обпалювали крила і падали у вогонь із жа
лібним писком.

— От звірюки! — вигукнув на бігу Казо.— Наробили лиха і нам 
і безвинним пташкам.

Гороб’ячий галас, рушничні постріли, свист куль,— все це злива
лося в суцільний шум-гам. Казо пригадалася розповідь діда Микко. 
В своїй уяві він побачив те вірменське село. Воно палало у вогні. 
Бачив людей, яких убивали, а вони металися навсібіч і ячали, мов ці 
пташки. Він 0ачив Сіран, якої ніколи не знав. Вона була гарна, дуже 
гарна. Дівчина лежала на соломі, спливаючи кров’ю. Ні, це вже не 
Сіран, а Зозан.

— Джимшіде, звірюко! — вигукнув Казо.— Ти хочеш закатувати 
нас так само, як твій батько закатував вірменів!

Ось вони добігли до балки, яка лежала між селом і Джимшідо- 
вим хутором.

— Якщо вони ще не повернулися, то неодмінно проїдуть повз 
нас. Сховаймося й почекаймо,— промовив задиханий Казо. його груди 
ходили, мов ковальський міх. Вони засіли за порослою мохом кам’я
ною брилою. її освітлювали відблиски заграви. Невдовзі на брилі за
танцювали тіні. Від села скаквли вершники — чоловік десять. Здоро
везні тіні на червоному тлі здавалися злими духами. Казо встав, по
клав автомат на кам’яний виступ і прицілився. Hypo теж узяв свою 
мисливську рушницю, хоч надії влучити з неї було мало.

Вершники, наблизившись на відстань кулі, раптом звернули вбік, 
ніби відчули небезпеку.

— Стріляй, Казо,— вигукнув Hypo.
Казо натиснув на гачок і дав чергу — десять куль. Один із верш

ників махнув руками, вислизнув із сідла і впав.
— Один є! — радісно вигукнув Hypo.— Нащо я віддав учора свій 

автомат Ізо. А то і я одного поклав би.
Вершники не зупинилися. Наполохані коні разом з вершниками 

кинулися навсібіч.
Казо знову прицілився. Хотів дати ще одну чергу, але Hypo взяв 

його за руку.
— Сам же казав нещодавно, щоб не витрачати даремно набоїв.
Казо опустив автомат.
— Твоя правда, Hypo.
Вони рушили до вбитого, його тіло чорніло на освітленій загравою 

землі. Вбитий лежав долілиць. Hypo нахилився й перевернув труп.
— Виявляється, це слуга.
— А ти, може, думав, що сам Джимшід?
— Собака — все одно собака. Що Джимшід, що його слуги.
Вони сіли, скрутили по цигарці, закурили. Казо сказав:
— Цього пса ми зараз віднесемо до Джимшідових воріт. Саме 

там його місце — біля воріт хазяїна. Та й для нас буде краще, 
коли він .тут , не залишиться. Не забувай, що товстопузий суддя за 
спалене сіно дає рік, а за вбивство — двадцять. ' 4

Hypo покрутив головою.
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— Ти зовсім збожеволів, Казо. У нас пожежа, а ми« потягнемо 

цього пса. Та кому відомо, хто його вбив? Та і як нам вдасться від
нести його під самісінькі Джимщідові ворота?

— Hypo, від того, що ми підійдемо до вогню, він не погасне. Ти 
поглянь, як там палахкотить. Горять усі копиці. Тому, що сталося, 
вже не зарадиш, так само, як не оживиш цього мертвого. А тіло треба 
забрати звідси ось чому: завтра Джимшід поїде до містечка і візьме 
з собою двох слуг. Вони підуть до судді й скажуть: «Коли ми прохо
дили повз село, Hypo почав по нас стріляти». Або так: «Все село по
чало стріляти та й убили нашого товариша. Ми насилу врятувалися». 
Суддя охоче повірить їхнім лжесвідченням. Завтра ж сюди наскочить 
старшина та й позабирає нас усіх. І село буде пограбоване, і нас за
таврують, як підлих убивців. А коли мертвий опиниться під дверима 
у Джимшіда, йому не так легко буде звинуватити нас.

— Коли буде слідство, ми скажемо, що вони спалили наше сіно, 
а ми стріляли в темряві та й убили одного з паліїв.

— Ні, Hypo, нічого не вийде. Ти знаєш Джимшіда, знаєш і адво
ката Меджіта. Вони слуг вишколять, а ті й казатимуть: «Пане суддя, 
нашо б ми палили те сіно. Чого нам заводитися з ними! Вони самі 
спалили сіно, та ще хочуть свою вину на когось звалити». І підтвер
дять свої слова присягою. А нам суддя скаже: «Що це ви оббріхуєте 
Джимшідових людей?»

> Hypo мовчав, потупивши голову,— розумів, що товариш має рацію.
— Ну ж бо, звали мені цього пса на спину, бо часу обмаль,— 

промовив Казо.
Hypo нехотя нахилився і, обхопивши мертвого обіруч, підняв його.. 

Той бур не такий тяжкий, як здавалося. Поклавши тіло на плечі това
ришеві, Hypo промовив:

— А він худющий, самі кістки та шкіра. Як видно, Джимшід не 
перегодовує свою челядь.

^'зяв мисливську рушницю в одну руку, автомат у другу, тримаючи 
пальці на спускових гачках. Перейшли через балку. Hypo запропо
нував:

— Давай, трохи я понесу.
Але Казо відмовився.
— Не треба. Досить того, що замазався я.
Ксли наблизилися до хутора, стало чути, як гавкають і виють 

Джимшідові собаки.
— Ми не зможемо донести тіло під самісінькі ворота, — сказав 

Hypo. — Джимшідові хорти не дадуть. Я ось що згадав: собаки не чі
пають голого. Колись це сказав дід Микко. Спробуймо, бо інакше вони 
розірвуть нас на шматки. А коли й ні, то гвалтуватимуть так, що позбі
гаються Джимшідові двоногі пси.

Казо мовчки скинув додолу мертвого. Обоє пороздягалися й по
складали одяг на високій кам’яній брилі, пригнітивши двома каменюка
ми, щоб вітер не позносив.

— А тепер, Hypo, бери тіло за одну руку, а я за другу.
Вони потягли забитого, тримаючи у вільних руках рушниці. Коли 

до Джимшідової садиби лишалася відстань на один постріл, до них 
прибігла зграя собак. Hypo й Казо покинули мертвого й підвели руш
ниці. Собаки, не добігши кроків двадцять, розгледіли Казо й Hypo і 
стали, немов укопані, навіть гавкати перестали.

— Ходімо вперед! — сказав тихо Hypo. Вони нахилилися і взяли 
вбитого за п’ястуки. Собаки злякано позадкували і, підібгавши хвости,
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ніби зачули вовка, дременули хто куди. Чоловіки полегшено зітхнули. 
Трохи не дійшовши до садиби, Казо зупинився й сказав:

—г. Hypo, залишайся тут. Заляж і прикривай мене. Може бути, що 
під будинком чатують. Негаразд, коли ми станемо їхніми жертвами. 
Я візьму мертвого в оберемок — він мене захищатиме від кулі. Тримай 
зброю .напоготові, але не стріляй, доки я повернуся. Коли ж мені суди
лося тут сконати, що ж, нічого не вдієш... Подбай про мою матір. І ви
бач, коли я~тебе чимсь образив...

Вони обнялися. Казо підхопив мертвого й пішов. Потім зупинився 
й тихо промовив:

— Коли загину, не лишайте мого тіла на поталу. Щоб мене похо
вали свої. Хай моя кров буде запорукою того, що ви не поступитеся 
Джимшідові. І ще...

Він хотів сказати: «І ще скажи Зозан...», але стримався й пішов. 
Будинки в Джимшідовому маєтку стояли вряд, його власний був 
найвищий. А після нього йшли дедалі нижчі, й останній у ряду задньою 
стіною вростав у землю. Казо побіг щодуху до тієї останньої оселі. Вже 
біля воріт він почув голос:

—т Хто там?
І зразу ж пролунали постріли. Казо кинув тіло й почав відповзати 

назад. Коли ж проминув хату, звівся на ноги й побіг. Знялася стріля
нина. Почав стріляти й Hypo. Галас наростав.

Та ось Казо домчав до Hypo, й вони побігли разом. Hypo тягнув то
вариша за руку. Якби хто побачив цих двох голих чоловіків, що бігли, 
тримаючись за руки, подумав би, що це якісь диваки поспішають до 
озера купатися.

Вони забрали зі скелі свій одяг. Довкола тьохкали кулі. В балці 
було темно, й вони пішли поволі. Галас позаду ущух, затихла й стріля
нина. Вони одяглися. Вийшовши на 'рівнину, стали й не могли повіри
ти своїм очам. Здавалося, ніби горів увесь Сарагьол.

-г- Слава богу, шо наші хати — землянки, а то геть усе пішло б з 
вогнем, — сказав Hypo.

Коли наблизилися до села, гарячий дух вогню став таки добре від
чутний. З неба почало падати щось наче чорний сніг. То були пластівці 
горілого сіна.

Ось вони вже на горбі. До них долинуло мекання овець, ревіння 
корів, крики, плач. В обох защеміло серце.

— Оділлються тобі, негіднику, наші сльози. Не мине тебе лиха до
ля, -— промовляв Казо.

Село спорожніло. Все довкола було в сажі. Селяни з худобою схо
валися у . видолинку за селом. Побачивши Казо й Hypo, всі ще дужче 
заплакали й заголосили.

Гарячий дух вогню діставав навіть сюди. Перегнавши скот ще да
лі, знесилені люди простяглася на землі. Копиці горіли всю ніч. Вогонь 
почав^гасати лиш уранці. Коли зійшло сонце, люди повернулися до 
своїх хат. Худоба лишилась у видолинку.

До полудня вогонь зовсім згас, і над пожарищем стояв легенький 
дим, ніби марево.:

Селяни поприходили до джерела. Хто вмостився на камінні, а дехто 
сів просто на вкриту сажею землю. Казо сказав:

— Хутко принесіть усю зброю. Треба її надійно сховати. Ось.поба
чите, скоро з ’являться жандарми і можуть зробити трус.

Старшина Нурі приїхав до села перед вечором. Спочатку він із
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трьома жандармами поблукав біля згарища. Над ним ще й досі мріло 
легке марево.

Закінчивши обстеження, жандарми спрямували коней до села. Жін
ки порозходилися по хатах, а чоловіки й діти лишилися на своїх міс
цях. Хто сидів, повісивши голову, хто засмучено дивився вдалину. На 
жандармів не зважали навіть діти.

Старшина Нурі гучно привітався. Проте на його «селям алейкум» 
ніхто не відповів. Старшина розсердився.

— Хто староста в цьому селі? — зарепетував він.
— Hypo, — почувся голос із гурту.
Старшина розлютовано натягнув вудила — його чалий кінь почав 

басувати й ставати дибки.
"— Селюки неотесані! — загорлав старшина. — Як ви зустрічаєте 

начальника! Досі не навчилися розмовляти по-турецькому, свого імені 
й то не знаєте! ІЦо за ім’я Hypo? Хто цей Hypo?

Hypo звівся на ноги й, уклонившись, підійшов до старшини.
— То це ти староста?
— Так, начальнику.
—  Як тебе ІІЗТИ?
— Hypo.
— Вигадуєш, сучий син\! Немає такого імені. Яке твоє справжнє 

ім’я?
— Нуреддін, начальнику.
— Ага, ось бач! Виявляється, у тебе є ім’я. Називай його, коли 

тебе питають. І щоб я не чув ніяких Hypo, Муро, Гуро... А як же твоє 
прізвище?

— Озтурк.
— А тепер скажи мені, старосто Нуреддін Озтурк: хто спалив ваше 

сіно?
— Не знаю, начальнику.
— Отакої!.. З вашого села ніхто не міг спалити?
— Ні, начальнику. Кому з наших це треба? За наказом повітового 

начальства ми склали сіно всіх селян в одне місце. Хто став би палити 
власне добро?

Старшина приклав вказівного пальця до підборіддя, ніби щось ду
мав.

— Гаразд, повіримо, що ви не палили. Звідки ж узявся вогонь? 
Може, з неба?

Старшина зліз із коня, віддав повід Hypo, а сам довго дивився по
рожніми очима на юрму селян. Потім заклав руки назад і почав онуча
ти сюди-туди. Нараз повернувся до селян і швидко запитав:

— І ви не знаєте, хто спалив?
їхні голови потупилися. Всі мовчали. Бачачи, що його надії не ви

правдалися, старшина підійшов до Hypo.
— Чудово! Не кажете, то й не треба! Коли вам не відомо, хто спа

лив ваше сіно, то я звідкіля знатиму? Я свій обов’язок виконав.
І він гукнув одному з жандармів:
— Сатилмиш, принеси мій портфель!
Сатилмиш подав чорного портфеля, звідки старшина дістав аркуш 

паперу й сказав Hypo:
— Треба скласти протокол. Про те, що ви не знаєте, хто спалив ва

ше сіно, і що не маєте ні на кого підозри. І щоб потім не заперечували 
цього у начальника поліції чи у прокурора.
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Порвавши три аркуші, старшина таки написав протокол і звернув
ся до Hypo:

— Поклич кілька чоловік, хай підпишуться.
Hypo гукнув:
— Севдін, Ізо, Его, Казо.
Потім поставив печатку і свій підпис. Казо теж підписав, а Его, Ізо 

та Севдін приклали пучку. Старшина склав протокол і заховав у порт
фель. Коли жандарми скочили в сідла, він звернувся до селян з про
мовою:

— Нема чого вам сидіти, склавши руки. Вставайте і розходьтеся по 
домівках. А то позвикали жити в бруді та бити байдики. Людина по
винна працювати. Хто дбає, той і має. А ви сподіваєтеся манни небес
ної. Я своє діло зробив. Згарище обстежив. Але сіно пропало, і я його 
вам не поверну. Тож не гайте часу — беріться за діло і працюйте, не 
покладаючи рук. Ваш рятунок у праці.

Він штрикнув острогами коня і поскакав геть.
Тієї ночі спало все село. Люди, худоба, собаки. Казо прокинувся 

аж після полудня. Мати варила юшку з айраном. Побачивши, що син 
прокинувся, вона насипала миску юшки й поставила перед ним. Казо 
встав, випив її навхильці й вийшов надвір.

Під хатою діда Микко сиділи старші чоловіки. Казо не підійшов до 
них — подався до Hypo.

Джемо, донька Hypo, вимітала з двору сажу.
— Батько вдома?
— Так, відпочиває.
— Поклич його.
Джемо поклала віник і пішла до хати. Невдовзі вийшов Hypo — у 

самій білизні. Сів поруч. Казо витяг кисет, і вони закурили/Мовчки 
дивилися на згарище, думали. Зрештою, Казо сказав:

— Від Джимшіда нічого не чути. Як ти гадаєш, чому він не обзи
вається?

— А чого йому обзиватися? Хто такий той убитий? Простий наймит. 
Думаєш, він дуже за ним шкодує? На його місце візьме іншого та й усе. 
А не заявив на нас жандармам, тому що знає: справа не вигорить. До 
того ж ризиковано — можна собі накоїти лиха. Ти добре придумав від
нести мертвого до воріт садиби. Якби його знайшли на нашій землі, бу
ла б нам халепа... Наше сіно згоріло, але ми показали, що нас голими 
руками не візьмеш. Весь Сарагьол довідається, що з беями можна бо
ротися. Тепер Джимшід підігне трохи хвоста.

— Твоя правда. Ти міркуєш розумно. Але що нам робити тепер? 
Наші діди знову будуть увечері радитися.

— Так. Важко нам воювати з Джимшідом, але важко і їх переко
нувати, що у нас немає іншого виходу.

— Поки ми Джимшіда не подолаємо, старі торочитимуть своє без 
угаву. Та відступити нас не примусять: ми будемо йти своєю дорогою. 
Тим часом треба подумати про корм для худоби. Осінь не за горами. 
У Дило-бея багато сіна — ожередів тридцять наклав. Треба негайно 
купити в нього, поки не продав військовим інтендантам. Три ожереди 
купимо та соломи додамо, може, якось перезимуємо. Але для цього нам 
доведеться продати щонайменше сотню овець. Уявляєш собі, який галас 
піднімуть наші діди. Доведеться знову сперечатися, переконувати.

.Переконаємо, — рішуче скадав Hypo. .
Казо підвівся.
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-т- Я піду, ти теж одягайся й приходь. Збираємося в хаті діда Мик- 
ко.

Рада тривала весь вечір. Зрештою Казо, Hypo та інші молодші чоло
віки умовили старих продати сотню овець. Настрій трохи покращав. І 
сторожі не треба було ставити, бо не було чого вартувати. Як то ка
жуть: немає ягнят, то вже й не страшно вовка.

VI

Закінчилося літо, і почалася осінь. Повіяло холодом. Сарагьол при
нишкнув, сумуючи за сонцем, квітами, свіжою зеленню. Вітер ламав су
хі стебла чортополоху та артишока й гнав їх у балки та яруги. Попере
сихали озерця — незабутні дарунки весни. Перепілки переселилися у ті 
балки, де ще була вода. Міжгір’я наповнилося тисячоголосим щебетом 
птахів^ А в полі все жовкло і блякло.

Мірзо вийшов з хати, щоб гуртувати отару і гнати її на водопій. До 
нього простувала Зозан, закутана в коц.

т— Погукай хлопців,— сказав їй Мірзо. — А я зайду до Hypo. 
Сьогодні поженемо овець у балку Мурат.

Підійшовши до воріт Hypo, він постукав батогом.
Hypo вийшов, протираючи очі.
— Що там таке, Мірзо?
— Та все гаразд, тільки в Сарагьолі не стало води. Біля Чашир- 

тепе було ще маленьке озеречко, та вчора вівці випили з нього всю во
ду. Тепер у низинах і краплі води не знайдеш, якби хто й перед смертю 
просив. Отже, треба гнати отару в балку Мурат.

Гаразд, Мірзо, женіть у Мурат. Тільки не заводьтеся з Джимші- 
довимя людьми. Не забувайте, що дорога у Мурат іде через його землі. 
Сьогодні в нас багато діла, вирушимо до містечка шукати купця на вів
ці. А то я пішов би з вами. Дорослих юнаків не беріть, так буде безпеч
ніше. Зрозумів?

— Так, — одказав Мірзо й пішов.
Отара була згуртована; Мірзо та Філіто ішли попереду, а Зозан 

та Реджо позаду. Прямували на захід. Зразу за селом голодні вівці так 
і накинулися на степову поживу. Вони розбрелися, сподіваючись знайти 
серед колючок якусь травину або стеблину отави при корені артишока. 
Мірзо грав на сопілці. Зозан думала про своє, а Філіто та Реджо бави
лися. Вівці помалу дійшли до межі Джимшідового поля. Сонце вже під
билося високо. Мірзо засунув сопілку за черес і встав.

— Сестро Зозан, пора на водопій, — сказав він. — Бо ледве чи ді
станемося до балки Мурат опівдні.

Вівці неохоче потупцяли за чабанами. Ті не зважали, що тварини 
ще голодні, бо знали: треба йти до води, поки отара не напаслася.

Навколо них розляглися безмежні Джимшідові угіддя.
— Не можу зрозуміти, чого їм треба, тим беям, — обізвалася Зо

зан. — Стільки землі в людини, так ні, ще їй мало, хоче забрати й 
наш клапоть.

— Ми, прості люди, бейської натури не второпаємо.
Опівдні отара наблизилася до балки Мурат. Побачивши зелені схи

ли, вівці задріботіли яром донизу. Напали на моріжок і почали розко
шувати соковитою травою. Чабани ледве їх наздогнали. Незабаром вів
ці напаслися й посунули до річки. А напившись холодної, як лід, води, 
полягали на піску й почали ремигати.
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Мірзо сховав між кодами дві рушниці й витягнув із торби, де ле
жало трохи хліба й багато набоїв, невелику мисочку й подав Зозан. 
Жінка взяла її, пішла до отари, надоїла молока. Поставила мисочку 
у воду й накрила каменем. Філіто й Реджо поскидали сорочки й шу
бовснули в прохолодне плесо. Мірзо ж назбирав камінців і сказав Зо
зан:

— Піду глушити рибу. Якщо зловлю щось, то на твоє щастя. -
Зозан тільки сумно усміхнулася. Мірзо подався до річки й почав ки

дати каміння. Філіто та Реджо не втрималися довго в холодній воді. 
Нагрівшися, хлоп’ята поснули. Зозан подивилася на дітей і тільки похи
тала головою. «Бідні вони, — подумала. — Зовсім малі, а скільки горя 
вже зазнали. Що їх чекає далі?» Зітхнувши, встала, пішла до річки. 
Умилася холодною водою й прогнала сонливу змору. Вода наче забрала 
її сумні думи й понесла далеко-далеко. На обличчі заграла усмішка. 
Вона любила Казо й хотіла, щоб життя подарувало їй промінь надії. 
Надії на землю, на кохання. За мріями забула, що хочеться їсти. Лягла 
на коц і заснула.

Прокинулася від голосу Мірзо. Вік приніс невеличку рибину.
— Що маю робити, сестро Зозан, оце стільки твого щастя.
— Отже, є трохи, — засміялася вона. — Могло ж і зовсім не бути.
Мірзо гукнув хлоп’ятам:
— Час обідати, бо вже з голоду вмираємо.
Діти посхоплювалися на ноги й побігли до річки. Пірнувши у воду, 

вискочили на берег і повдягали свої давно не прані сорочки. Тим часом 
Зозан принесла молока.

— Добре прохололо, — сказала вона, торкаючись долонею дна мис
ки.

Вони вмочали в молоко хліб і їли. Повставали напівголодні. Вівці 
знову розбрелися по схилах балки. Сонце вже схилилося до заходу, ко
ли вони почали гуртувати отару. Реджо пішов попереду, інші позаду. З 
невисокого пагорба Реджо побачив, що прямо до них ідуть троє озброє
них людей. Хлопець злякався й побіг назад. Мірзо гукнув йому.

— Ти чого дременув? Чому покинув отару? Гадюку побачив, чи що?
Добігши, задиханий Реджо не міг сказати ні слова.
— Та що таке, кажи хутко, — роздратовано крикнув Мірзо.
— До нас їдуть троє з рушницями, — нарешті спромігся Реджо.
Мірзо глянув на Зозан. Хлопці сховалися за її спину.
— А вони нас не застрелять? — боязко запитав Реджо.
— Отакої! Хай-но спробують нас зачепити, ми їм дамо перцю, — 

заспокоїла його Зозан. А потім, повернувшись до Мірзо, сказала: — 
Ходімо, зустрінемо їх.

Вони поскидали з пліч коци і, зарядивши рушниці, рушили вперед. 
Аж ось на пагорбі з ’явилися ті троє. Вони зупинилися, не дійшовши 
кроків сто. Рука Мірзо стисла приклад.

— Хто ви і чого вам треба? — гукнув він.
— Ми люди Джимшід-бея, — почувся голос одного з трьох. — 

Джимшід-бей звелів, щоб від сьогодні ви більше не проходили через 
його угіддя. Сьогодні — востаннє. Не бійтеся, ми вас не зачепимо. Але 
більше щоб не проходили!

Мірзо підвів голову.
— В Сарагьолі немає води. Ми змушені гнати отару до балки Му

рат. Іншої дороги немає. А шкоди Джимшідовим угіддям ми не чинимо. 
На його землях вівці не скубнули навіть жмутика трави. Чи, може, 
Джимшід хоче, щоб наші вівці пропали?
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— Джимшід-бееві немає діла до ваших овець, — відповів той са
мий голос. — Він не збирається вам співчувати. Адже ваші люди не 
пожаліли ні його слуг, ні його тракторів. Якщо ви інших не пускаєте 
на свої землі, то і вони вас не пускають. Джимшід-бей розсудив спра
ведливо. Нам що: ходіть собі. Ваші вівці землі не їдять. Але так хоче 
Джимшід-бей.

— Не знаю, як вирішать наші, — відповів Мірзо. — Побачимо зав
тра. Не нап’ються ж наші вівці з неба!

— Це ваше діло, — відгукнувся той. — Ми вас попередили.
Вони повернулися й подалися геть. Мірзо й Зозан стояли непоруш-. 

но, аж доки ті зникли з очей. Отара ж пішла далеко вперед. Зрештою 
Мірзо почепив рушницю на плече і вигукнув:

— Зовсім сказився цей мерзотник. Хоче нас заморити голодом. Як 
нам жити без овець, без худоби? Хіба можна напоїти їх з джерела, ко
ли там струмінь з палець завтовшки. Це ж треба таке вигадати — не 
пускати тварин до водопою!

Зозан від обурення не могла вимовити й слова. її пальці ще й досі 
стискали рушницю. Вона ладна була роздерти ненависного Джимшща, 
якби він саме попався їй у руки.

Отара повернулася до села перед вечором. У дворі діда Микко зіб
ралися чоловіки. Посередині сидів відомий в окрузі торговець Топал 
Назим. Коли отара проходила вулицею, він сказав:

— Ваші вівці цей рік дуже худі. Ніяк не можу второпати, чому це 
так. Адже ваше село знається на вівцях.

Микко засміявся.
— Ні, Назим-бею, щодо овець ви помиляєтеся. Таких, як у нас, 

немає у всьому Сарагьолі. Ми вівчарі з діда-прадіда. Хто в Сарагьолі 
краще за нас уміє їх випасти, доглянути? Це тобі так здалося. Просто 
зараз вівці не напасаються. Через те й худі на вигляд.

— Не думаю, щоб тільки на вигляд, — промовив Назим. — От я 
купив п’ятеро баранів у Горанли Мисто. їй-богу, правду кажу: курдюки 
по землі волочилися.

Він підвівся й вийшов на вулицю. Пошукав очима Hypo.
— Старосто, —- гукнув..— Скажи чабанам, хай згуртують ,отаруі
Hypo загадав хлопчакам зібрати овець біля джерела. Туди прийшов

Назим, а за ним селяни. Назим зайшов у середину отари і, зловивши 
одну вівцю, помацав спину, писок та й відпустив її.

— Аби на ній не було вовни, то можна перелякатися — така вона 
худа, — заявив торговець. Потім, схопивши сивеньку ярочку, посмикав, 
її за хвіст і теж відпустив. — І в цієї хвіст зовсім розм’якнув...

Відтак провів очима по отарі й подався до джерела. Помив та ви
тер руки, діставши з кишені велику хустку. Засміявся і сказав дідові1 
Микко:

— Мабуть, ви доручили свою отару недосвідченим чабанам. Бо ра
ніше в цій долині хіба ж такі вівці були. Колись, бувало, поставлять 
барана і тягнуть за хвіст — хто його зрушить. Були такі барани, що
найдужчі джигіти не могли зрушити. Гай-гай...

Він дістав з кишені цигарки і, взявши одну собі, почастував діда 
Микко. Hypo дав ЇМ припалити від своєї закіптюженої запальнички. То
пал Назим глибоко затягнувся й промимрив:

— Ну, добре, ось-ось уже звечоріє. Треба їхати. З  за ш ш  овець не
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буде пуття. Та не повертатися ж з порожніми руками. Скільки ви про
сите за пару?

Hypo сказав:
— Базарна ціна відома, бею. І ти її знаєш, і ми. Знаєш і те, — ми 

продаємо вівці не тому, що вони зайві, а тому, що примушує скрута.
— Знаю, старосто, знаю, і далебі ж, тільки жаліючи вас, купую 

овець. Сей рік я купівлю, власне, закінчив. Приїхав сюди тільки заради 
давнього нашого знайомства. Повірте, я буду радий, якщо вдасться про
дати їх без збитку. А що, коли буде збиток? Та товар ваш; спершу ви 
кажіть, що просите.

Hypo проковтнув слину й мовив:
— Базарна ціна відома, бею. На пару овець коливається від двох

сот дев’яноста до двохсот вісімдесяти лір. А що ви даєте, не знаю.
Назим помовчав хвилину, колупаючи палицею землю. Потім промо

вив:
— Бачиш, старосто, дружба — одне, а торгівля — інше. І в мене сі

м’я та діти. Одному аллаху відомо, з якими муками я заробляю на шма
ток хліба. Та хай уже, я згоден вибрати з отари сотню овець по двісті 
тридцять за пару. Повірте, що це тільки зважаючи на вашу скруту. А 
то ваші вівці й того не варті. Ви згодні?

— Та що ви, Назим-бею, змилуйтеся, — озвався дід Микко. — Чи, 
може, ви гадаєте, що купуєте курей. Ми знайомі хтозна-відколи, то оце 
так ви зглянулися на нашу скруту? У всьому вілайєті вівці на вибір 
ідуть не менше двохсот п’ятдесяти за пару. Як то можна давати таку 
ціну?

Топал Назим покректав і засміявся:
— Не сердься, діду. Це ж торгівля. Твій товар ніхто не забирає си

лою.
Потім гукнув одному з юнаків:
— Веди мого коня, парубче. Бо я бачу, що гаю марно тут час.
— Бею, — почав знову Hypo, —ти вибереш у нас з отари сто най

кращих овець, нам же залишаться старі, худі та криві. Ми продаємо 
вівці не для того, щоб влаштувати весільний бенкет. Нам потрібні гро
ші, щоб прогодувати решту, тих, що залишаться. Бери по двісті п’ятде
сят за пару. Що ж робити, ми згодні й на це. Не йти ж тепер шукати 
іншого купця.

Назим зробив вигляд, буцім задумався, а потім сказав:
— Гаразд, старосто, я візьму сорок дев’ять пар по двісті п’ятдесят 

лір, а більше не обіцяю. І це зроблю тільки заради вас. Інакше, повір
те мені, матиму на цих вівцях самі збитки.

І торговець із п’ятіркою юнаків пішов поміж вівцями. Жінки напру
жено стежили за ним. Як тільки він простягав руку до вівці, її госпо
диня падала навколішки, ніби їй у самісіньке серце влучила стріла, 
і заливалася сльозами.

Ще й не зовсім стемніло, як Назим вибрав з отари скільки треба 
було найкращих ярок. Повернувшись до юнаків,1 загадав їм:

— Ви, хлопці, женіть вівці до міста, а я розрахуюся.
Поки Hypo підраховував у своєму записнику, скільки їм нале

жить лір, Назим полічив на пальцях .і, діставши з кишені папушу гро
шей, узяв скільки треба, а решту поклав назад. Почекав хвилину, по
ки Hypo закінчив множити.

— Всього виходить дванадцять тисяч двісті п’ятдесят лір, — на
решті промовив Hypo. . . .

.Назим подав Hypo гроші й сказав:
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— Перелічи ще ти. Хай вам щастить з цими грішми.
Парубок підвів йому коня. Він сів у посріблене черкеське сідло, за

тягнувши вудила, аж кінь забасував. Топал Назим та старий Микко 
потисли один одному руки, а решті селян купець помахав правицею. 
Сказав: «хай допоможе вам аллах» та й погнав коня. Люди стояли, по
хиливши голови, біля джерела.

Мірзо підійшов до Казо й мовив стиха:
— Ходи-но сюди, щось розповім.
Вони одійшли од гурту й сіли неподалік. Мірзо розповів Казо сьо

годнішню пригоду. Коли вернулися до гурту, Казо гукнув:
— Слухайте мене всі.
Гомін затих, очі всіх звернулися до Казо.
— Сьогодні слуги пса Джимшіда перепинили дорогу нашим чаба

нам. Виявляється, цей негідник не хоче, щоб ми переганяли отару через 
його землю.

Севдін стукнув палицею й вигукнув:
— Що значить, не хоче! А вівці що, хай подохнуть від спраги? 

Воістину цей мерзотник — молодець проти овець. Спалив призначене 
для них сіно, тепер боронить їм пройти до води! Хіба личить чоловікові 
воювати з бідолашними тваринами? Якщо не в балці Мурат, то де ж 
іще можуть пити вівці впродовж осені?

— Ну гаразд, діду, — сказав Hypo. — Не лякаймо тут криками та 
зойками жінок і дітей, бо вони, бідні, за ці місяці не мали жодного 
спокійного дня. Краще ходімо в хату до діда Микко і там побалакаймо, 
що нам робити. Звичайно, треба якось порятувати овець. Сядемо рядом, 
поговоримо ладом, то, може, щось і придумаємо.

І чоловіки подалися до хати Микко. Тим часом сонце, незважаючи 
на справи й нещастя людські, скотилося з небосхилу й сховалося за 
бескиди Алмали.

Зоря над Аладагом тільки-но зайнялася, a Hypo та Казо вже ви
йшли з села. Перед ними розлігся степ — скільки оком сягнеш. Поза
ростав будяками, заячим холодком.

Спочатку подалися навпростець. Коли зійшло сонце, натрапили на 
дорогу, що в’юнилася серед стерні. Жовті розлогі лани пролягли аж до 
хутора Дило-бея. Хати здалеку здавалися низкою цяточок. Можна було 
подумати, що то вівці пасуться на підгір’ї. Та що ближче підходили Hy
po й Казо,. хутір дедалі більшав. Росла, й садиба Дило-бея з токами, 
біля яких стояли сотні кіп та ожередів.

— Якби хто не знав та здалеку подивився, то подумав би,.що там 
не менше як сто садиб — справжнє село. А там усього-на-всього десять 
хатин, — сказав Казо.

— У беїв завжди усе примножується. Вони не те, що ми, — зна
ють, як забагатіти. Дило-бей роками розводив овець. Мав не одну й не 
дві отари. А потім бачить, — немає діла з вівчарства. Взяв та купив 
трактори, почав обробляти землю. І правильно зробив. Якби ні, то чо
го б ми оце йшли до його порога? Кому заманулося б іти купувати в 
Дило-бея сіна, якби у нього в самого було десять отар? Він вчасно по
ставив хрест на цьому ділі. Ми теж збагнули, що з овець мало користі, 
та пізно. Тепер до нього військові інтенданти їздять, у ноги кланяються.

— Твоя правда, Hypo. Беї хитрі й розумні. Коли ми їдемо до міс
та, на нас ніхто й уваги не зверне. Наче ми й не люди. А коли бей по
їде? Все містечко перед ним на задніх лапках ходить. Крамарі, чинов-
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ники, власники кав’ярень — усі. Письменна людина читає газети та 
книжки і знає, що вигідне, а що збиткове. Хто серед нас письменний? 
Беї. Отож у них ніколи не буває скрути. Я тебе запитаю: хто спалив 
наше сіно?

— Джимшід.
— А знаєш, кому це на користь? Скажу тобі: Дило-беєві.
Так розмовляючи, вони підійшли до току. Там стояли великі ожере

ди сіна. Поряд них працювала машина, з якої виходили спресовані па
ки. Не машина, а якесь диво. Наймити і водії вилами кидають у неї 
сіно. Всередині те сіно складається докупи, рівняється, пресується, а по
тім додолу вискакує готова пака, рівна, ніби брусок мила. Четверо най
митів підхоплюють паку і відносять її на середину току.

Казо та Hypo так і не зрозуміли, як це вона робить. Підійшли 
ближче й Казо промовив:

— Доброго здоров’я!
Один з наймитів витер долонею піт, що аж котився по обличчю, і 

юглянув на Казо та Hypo.
— І вам доброго здоров'я, — одказав.
А ще один із тих, хто кидав у машину сіно, застромив вила в копи

цю й запитав їх, з якого вони села.
Hypo сказав — голосно, бо не чути було за машиною. Всі покинули 

роботу, машина стала. Кожен із них підійшов до Hypo та Казо й потис
нув їм руки. Почастували сигаретами. Один наймит сказав:

— Хай вам щастить, братове. Ви справжні люди — джигіти. Ми за
хоплюємося вами.

А машиніст, витираючи піт, сказав:
— Хіба тільки ними? І жінками їхніми, й матерями.
— Атож, у таких джигітів і жінки мають бути звитяжні,— вигукнув 

інший.
Казо та Hypo стало тепло на душі й радісно.
Ще один наймит промовив:
— Ми бачили, як горіло ваше сіно. Нам було так гірко, ніби то на

ше. Навіть жінки не спали всю ніч. Дивилися, як горить, і цілу ніч пла
кали.

— Тримайтеся, братове! Хай вам щастить у всьому! А тепер ска
жіть: чого ви до нас завітали?

Казо та Hypo пояснили, що мають справу до Дило-бея. Робітники 
попередили їх, що хазяїн раніше як опівдні не встає, і, ще трохи пого
монівши, знову взялися до роботи — машина загуркотіла. Казо і Hypo 
сіли на паки й спостерігали, як вона працює. Дивувалися, захоплюва
лися,— сподобалася їм машина.

Машиніст помітив, що Казо й Hypo аж роти пороззявляли з поди
ву, і гукнув:

— Гей, братове! Ходіть сюди та покидаєте трохи сіна, бо я бачу, 
ви зовсім оторопіли.

Казо й Hypo взялися за вила й до полудня жбурляли в машину еі- 
но, аж потом їх пробрало. Боліли м’язи — незвично було. Але якби най
мити не забрали вила, пропрацювали б до обідньої пори. Казо запитав, 
чи не встав бува Дило-бей.

Машиніст одказав:
— Мав би вже встати.
Не хотілося їм іти з току. Все повертали голови й позирали на ма

шину.
Вони зайшли через ворота до садиби. Дило-бей сидів у дворі на ка
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мені й мив руки, йому зливала з глека якась жінка. Казо та Hypo зу
пинилися і, склавши поштиво руки, чекали. А Дило-бей вмивався без 
кінця-краю. Hypo дивився з подивом. Він ще ніколи не бачив, щоб лю
дина витрачала на вмивання цілий глек води.

— Ці беї уміють порозкошувати! — промовив тихо Hypo. — Ти 
глянь на нього, плескаеться, наче водяна пташка. И досі ще не натішив
ся. Тією водою нам вистачило б умити все село.

Нарешті Дило-бей устав. Жінка подала рушник, він утерся й поба
чив Казо та Hypo.

— Чого вам треба? — запитав знехотя.
Казо й Hypo шанобливо вклонились, привіталися.
— Щось я вас не впізнаю. Звідки ви?
Казо сказав.
Застигле обличчя Дило-бея пожвавішало, з-під великих вусів блис

нули зуби.
— Он як! Та це ж мої любі сусіди. Ласкаво прошу, сідайте!
Казо та Hypo зніяковіло сіли на гладенькі каменюки і, взявши з 

пачки Дило-бея по сигареті з червоним фільтром, запалили. Дило-бей 
гукнув:

— Приготуйте чаю!
І повів їх у дім.
— Ви дорогі мені, як світло моїх очей! Я пишаюся вами за те, що 

ви втерли носа цьому негіднику Джимшідові. Люблю справжніх муж
чин. Дуже добре, що ви ославили його на весь Сарагьол. Збили з ньо
го пиху. Хай не дере свого носа. Ось гляньте, ми з вами давні сусіди. 
Бачили ви од мене щось лихе, скажіть?

— Ні, бею, — відповів Hypo.
— Чи, може, в мене тракторів немає? Скажіть... Забув, як вас звати.
Посланці назвали свої імена. .
— Казо та Hypo, — доказав Дило-бей. — Я теж маю два трактори.

І не турецького виробництва, як у нього, a «Massey Ferguson». У мене 
врожаї теж не такі, як колись. Адже ми обробляємо цю землю ось уже 
п’ятдесят років. Але, якщо родючість падає, то хіба я маю право зазіха
ти на вашу землю? Ні, так не годиться. Людина повинна мати совість. 
А хіба в нього є совість? Мерзотник він, а не людина!

Жінка принесла чай.
— Якщо ви голодні, скажіть. Почувайте себе як дома, — сказав 

Дило-бей.
— Дякуємо, беїм, — відповів Казо. — Ми нещодавно їли.
— Сейро, — мовив Дило-бей до жінки, — вони не голодні. Принеси 

сніданок мені.
Сейро, опустивши голову, зникла за дверима.
— Я чув, що у вас згоріло сіно. Дуже мені прикро. Хто ж його під

палив? '
, Hypo й Казо мовчали.

— Хто ж, як не той негідник. Це його рука. Знаю я цього підлого
пса.

Сейро принесла тацю з сніданком. Дило-бей спершу накинувся на 
масло з медом, а тоді з ’їв ще п’ятеро яєць. Напхавшися, відсунув та
рілку й запалив сигарету з червоним фільтром. Тоді звернувся до Hypo 
та Казо:

— То що ж вас привело сюди? Заради чого ви так рано повста
вали? Клопіт який у вас, .чи що? . . * . • і
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— Знаете, беїм, настала осінь, і ми змушені гнати свою худобу на 
водопій до балки Мурат. А дорога туди проходить угіддями Джимшід- 
бея. Вчора Джимшідові слуги перестріли наших чабанів і сказали, що 
більше не пропустять нашої отари. Ми вчора думали-гадали, та й ви
рішили, що він має на це право.

— Що це за право?
— Раз ми не пускаємо Джимшіда на свою землю, то й він може 

заборонити нам ступати на його.
— Отакої! — вигукнув Дило-бей.— Такого права немає. Аби це ви 

хліб топтали, чи ще якісь посіви чи навіть траву. А то пройде отара по 
сухій землі, яка з того шкода? Це не що інше, як сваволя. Він хоче 
вас залякати. Але ви не бійтеся. Я вас підтримаю. Хай ваша отара хо
дить через мою землю. Правда, так до Мурата далі, але нічого не 
вдієш. Моя земля — ваша земля. Хай і отара проходить, і череда.

Казо й Hypo подякували Дило-беєві, потім Казо, то паленіючи, то 
бліднучи від сорому, переборов свою гордість і сказав:

— Маємо до вас іще одне прохання. Ви знаєте, що у нас згоріло 
сіно. Узимку наші вівці подохнуть з голоду. Учора Топал Назим ку
пив у нас сотню овець. За безцінь. Гроші ось у кишені. Якщо можна, 
то купили б сіна у вас, бо більше нема в кого.

Дило-бей приклав указівного пальця до чола і якийсь час думав. 
Врешті сказав:

— Аби ви звернулися до мене хоч два дні тому, я дав би вам 
сіна скільки завгодно. Ви ж знаєте, що у мене немає ні овець, ні іншої 
худоби. Все сіно я продаю. Два дні тому його закупило військове відом
ство. Ви, мабуть, бачили машину — вона його пресує. Але три оже
реди я залишу для вас. Я повідомлю, коли можна забрати. Це вас 
влаштує?

— Авжеж, беїм,— одказав Hypo.— Ми почекаємо. До снігу ще да
леко. Головне, що ви обіцяєте дати нам сіно. А забрати його ми може
мо, коли завгодно.

— Так-так, сіно ваше, ви не турбуйтеся. Як тільки армія одержить 
належну їй частку, я одразу сповіщу вас. Можна було б віддати його 
і сьогоднК але самі бачите, як багато у мене різних справ. У кожному 
разі, ці військові для мене люди чужі, а ви ні. Ви мені як рідні.

Hypo дістав гроші і дав Дило-бею. Той, не рахуючи, іюкдзд їх у 
кишеню, сказавши:

— Ну, добре. Я візьму, якщо даєте. Хоч ви могли б розплатитися 
й згодом. Мені не юрить.

. — Ні, беїм, краще ми віддамо їх зразу. Дуже вам вдячні. А те
пер ми підемо з вашого дозволу. Наші вівці мучаться від спраги. Ска
жемо, хай їх женуть до Мурата через вашу землю.

— Атож, хай женуть. Знайте, моя земля — ваша земля. Коли буде
у вас якась потреба, приходьте до мене. Не соромтеся. Ви завжди ба
жані гості. . .

Він подав руку. Казо та Hypo поцілували її і, задкуючи, вийшли з 
кімнати. Залишившися сам, Дило-бей вигукнув:

-т- Начувайся, Джимшіде! Ти вважав, що Ділан мені не пара. Те
пер я зіб'ю з тебе пиху. Побачимо, якої ти заспіваєш, коли я вставлю 
палицю в твої колеса.

Зловтішно посміхаючись, він погукав дружину. Сейро миттю при
бігла, покірна і злякана. Дило витяг з кишені гроші за сіно й подав їх 
Сейро: • . .і
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— На ось, поклади в скриню.

Казо та Hypo пройшли повз тік, помахавши на прощання найми
там, що працювали біля машини. Незабаром вони простували полем. 
Радісно збуджений Hypo сказав:

— Як добре все вийшло. Ми навіть і не сподівалися, що так по
щастить. Тепер Дило на нашому боці. Як бачиш, собаки теж гризуться 
між собою.

Казо засміявся й похитав головою:
— Я бачу, Hypo, ти віриш, що ворон може виклювати очі іншо

му воронові. Швидко ти забув розповідь діда Микко. Очевидно, цьому 
беєві саме вигідно підтримати нас. До того ж він робить це не задар
ма, а за дванадцять тисяч двісті п’ятдесят лір. Не вір у добрі наміри 
беїв. Вони шукають тільки власної вигоди. Якби Дило трапився зруч
ний випадок, він би не вагаючись присвоїв нашу землю. Зараз він нам 
сприяє, спасибі йому. Але нам треба добре затямити ось що: ми, тру
дівники, мусимо покладатися тільки на свої сили. І не вір ні беєві, ні 
паші. Дивися, чи вигідно їм спілкуватися з нами. Якщо так, тоді мож
на покластися на їхню поміч, а ні, то краще від них подалі.

Ці слова трохи охолодили запал Hypo. Він сказав:
— Не думай, що я такий легковірний. А радію я, бо нам таки 

справді пощастило. Що б ми робили, якби Дило не продав нам сіна та 
не дозволив переганяти отару через його землю? Довелося б шукати 
сіна по всьому Сарагьолу. В одному селі купили б півожереду, в іншо
му й того менше. Навряд чи знайшли б корму на всю зиму. І що тоді? 
Пропала б худоба. Отже, нам таки є чого радіти. А беїв я знаю не 
гірше, ніж ти. Ходімо швидше, бо . вівці, либонь, зовсім замучилися 
•без води.

Вони прискорили ходу і невдовзі підійшли до пасовиська. Четверо 
чабанів ледве стримували отару. Вівці кидалися то в один бік, то в дру
гий. Перша побачила Казо та Hypo Зозан. Разом з Мірзо вона кину
лася їм назустріч.

— Яку ви нам звістку несете? — ще здаля крикнув Мірзо.
Hypo радісно помахав рукою й гукнув:
— Добру, Мірзо, добру.
Вони кинулися один одному в обійми. Зозан спинилася осторонь. 

Вона зустрілася поглядом з Казо і не витримала, опустила очі. її за
смагле обличчя зашарілося.

— Віднині все буде гаразд, сестро Зозан, — сказав Hypo. — Годі 
тобі чабанувати, будеш сидіти вдома. Отара ходитиме до Мурата зем
лями Дило-бея.

Зозан радісно сплеснула руками, очі її заблищали.
Мірзо хвацько накинув на плечі коц і гукнув хлопцям:
— Агей, Філіто, Реджо! Хутко ведіть отару до Мурата.
Хлопці побігли попереду отари, а Мірзо глянув на Зозан, і на очі 

йому навернулися сльози.
— Щасливо тобі, товаришко. Якщо вдасться наловити риби, всю 

принесу тобі. До побачення.
Того дня селяни почали вірити, що життя налагодиться. Весело* 

палахкотів вогонь у печах. Жінки усміхалися, варячи юшку. Діти без
турботно гралися на вулиці. Чоловіки почали рихтувати вози на сіно. 
Д о людей повернулась бадьорість.



ОМЕР ПОЛАТ. Сарагьоя 53

VII і
Дні минали за днями, і скоро в Сарагьолі настала справжня осінь. 

Подув холодний пронизливий вітер. З дерев і кущів обсипалося листя. 
Степ лежав голий під захмареним небом. І ніде ні душі. Всі поховали
ся — і люди, й тварини.

Того дня Дило-бей устав рано, одягнувся, накинув пальто й ви
йшов надвір. Обличчя обпекло холодом. Де й ділася сонливість. Сонце 
то визирало з-за хмар, то знову ховалося, — наче гралося в піжмурки.

Дило пішов до току. Солдати з наймитами вантажили останні 
паки сіна. «Треба сьогодні повідомити селян, хай приїдуть та заберуть 
своє сіно»,— подумав він і подивився на останні три ожереди. «Деше
во продав,— промайнуло в голові.— Дарма, зате насолив Джимшідові. 
Заради цього можна було й даром віддати».

Згадалася Ділан. Він не мав сили викинути її з душі. Вона була з 
ним постійно, і вдень і вночі. Йому перехотілося йти до току, і він по
дався в поле. Серце краяли гіркі думки. Сарагьол був у зажурі, як і 
він сам. Зів’яли й висохли зелені трави. Лишилася тільки чорна та сіра 
земля.

Раптом удалині він помітив рухому цятку. Придивився й побачив: 
то вершник жене щодуху навпростець через степ. Почав стежити за 
ним. Зацікавився так, що забув про свої гіркі думи. Вершник мчав рів
но й прудко, як стріла. З-під ніг коня тонкою смугою слалася курява. 
«Хто ж воно їде? Може, посланець із земельної управи»,— подумав 
Дило. Неподалік прогуркотів тягач із паками сіна. Солдати, сидячи 
зверху, помахали йому руками. Він не звернув на них уваги. Вершник 
наближався, кінь перейшов на алюр, потім стишив ходу. «Не кінь, а 
диво. Справжній арабський скакун»,— подумав Дило. Кінь знову по
мчав щосили. «Куди ж це він так поспішає, що аж мордує коня?» Ди
ло щільніше закутався в пальто й вийшов на горбок, щоб краще було 
видно. «Далебі сюди їде. Хто ж це такий?»

Невдовзі вершника можна було роздивитися. За плечима в нього 
була рушниця. Він підганяв коня канчуком. Під’їжджаючи до села, по
мітив Дило і повернув коня до нього.

Дило перевірив, чи пістолет за поясом. Коли до бея лишалося 
кроків десять, вершник натягнув повід, і кінь рвучко зупинився. Він 
махав головою, з рота летіла піна. Вершник був чоловік середнього 
віку; видно, наймит. На голові в нього була козяча папаха. Він скочив 
з коня і, тримаючи в руці повід, рушив до бея. Привітав його, поцілу
вав руку.

— Хто ти такий і звідки?
— Я слуга Джимшід-бея,— відповів той і дістав з кишені скла

дений удвоє конверт.— Джимшід-бей щиро вітає вас і посилає листа.
Серце Дило закалатало, по тілу забігали мурашки. Він розірвав 

конверт, розгорнув лист і почав читати скривобочені рядки:
«Дорогий мій брате Дило-бею. Ти знаєш, що ми сусіди з діда-пра- 

діда. І добре знаєш, як я тебе люблю. На жаль, цієї весни вийшло 
так, що я тебе образив. Щиро в цьому каюся. На знак свого каяття 
віддаю тобі дочку. Хай вона буде запорукою нашого примирення. Якби 
ти завітав до мене сьогодні увечері, я був би дуже радий. Побалака
ли б з тобою. Цілую тебе в очі. Джимшід-бей».

Дило кілька разів перечитав листа. А слова «віддаю тобі дочку» 
він міг би читати тисячу разів, і йому не обридло б. Сталося дивне 
диво. Він не йняв віри власним очам. Невже гора прийшла до гори?

З радощів бей забув про все на світі. І про посланця теж. Під
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вівши очі, побачив, що той ще й досі стоїть у шанобливій позі, склавши 
на грудях свої здоровезні руки.

— Цього листа справді прислав Джимшід-бей?
— Так.
— Він так і сказав, відвези цього листа Дило-беєві?
— Так.
Знетямлений від щастя бей дістав чорного гаманця, витяг папі

рець — цілих сто лір — і простягнув посланцеві.
— На ось. Спасибі тобі. Передай Джимшід-беєві щире вітання. 

Скажи, що я цілую йому руки. Увечері неодмінно приїду. Щасливої 
дороги.

І подав руку для поцілунку. Слуга скочив на коня.
— Бережи себе,— гукнув йому бей.— Обминай село тих клятих 

голодранців, щоб бува чого не сталося.
Посланець поправив рушницю, засміявся й сказав:
— Не турбуйтеся, беїм. Бачили ми таких.
Кінь, ледь торкнули його острогами, рушив з місця і помчав 

через поле. Та бей уже його не бачив, не милувався довершеною стрім
кою ходою. Перед очима у нього була Ділан — з кучериками на роже
вих щоках.

Дивився на гори, на збляклий від осені Сарагьол, а бачив Ділан, 
Бачив, як вона, вигинаючи тонкий стан, входила у дім Шеро-бея. Ба
чив її чорні коси, що сягали пояса.

Від радості він став мов п’яний. Подався в степ. Пальто сповзло 
з пліч і впало додолу. Він не помітив. Ішов далі, белькочучи пристрас
ні, палкі слова. Він марив, уявляв, як прийде до нього наречена. Ось 
вона стоїть перед ним, соромливо схиливши голівку, і чорні вії зату
лили очі.

Він опам’ятався тільки тоді, коли холодний вітер пронизав його 
до кісток. Хотів натягнути пальто і, не знайшовши його на плечах, зу
пинився й озирнувся. Побачивши, що він серед степу, засміявся: «Ой, 
Ділан! Аби ти знала, що ти зі мною робиш!» Пошукав очима верш
ника. Але той ніби розтав удалині. Згадав про листа. Обшукав усі ки
шені й не знайшов. Серце стиснулося від ляку. «А що, коли це тільки 
примарилося?» Він ущипнув собі руку і знову згадав про пальто. По
біг назад, знайшов його. Ось і лист, лежить у кишені. Він полегшено 
зітхнув. Очі знайшли слова «віддаю тобі дочку». Кілька разів прочи
тав їх уголос. Серце знову забилося від радості. Накинув пальто на 
плечі й пішов додому.

Пройшов повз тік. Там гралися двоє хлопчаків, діти тракториста
Едо.

— Хлопче! —Тукнув Дило.— Хутко поклич батька, хай прийде до 
мене.

Хлопець побіг до своєї хати, а Дило Штовхнув хвіртку й зайшов 
у двір. Троє дружин, що розмовляли, стоячи під гаражем, замовкли й 
уп’ялися очима в чоловіка.

— Сейро! — погукав він наймолодшу.
Та підійшла до нього, склавши шанобливо руки та опустивши го

лову.
— Чого ти шкандибаєш, наче ні жива ні мертва,— гарикнув він 

на жінку.— Чи не можна пожвавіше? А то люди подумають, що я тебе 
не годую. Дістань із скрині мій чорний костюм, почисть гарно, випра
суй. Щоб до вечора був готовий. їду в гості. Швидше повертайся, не
дотепо!
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Сейро відійшла від нього ще повільніше, ніж підійшла. їй зовсім 
забракло сил. «Доки ще мені терпіти цю наругу? — думала бідолаха.—
0  аллах, забери мене краще до себе!»

Дило ходив по двору, заклавши руки за спину. Жінки сховалися в 
хаті, мов ті горобці, що уздріли сокола. У двір зайшов водій Едо.

Бей сказав:
— Заводь трактор і їдь до містечка в крамницю пана Ечо. Купиш 

десять кілограмів найкращих помаранчів, десять кілограмів яблук, 
п’ять кілограмів цукру в коробках, п’ять кілограмів горіхів та фіста
шок. Потім заїдеш у магазин пана Шакіра, купиш мені краватку в 
трояндах. І щоб до обіду був тут. Не запізнюйся. Увечері поїдемо до 
Джимшід-бея в гості. Ясно?

— Так.
— Добре, тепер повтори, що ти маєш купити.
Едо повторив.
— А п’ять кілограмів горіхів та фісташок забув. Добряче запа

м’ятай усе, що я сказав. Сейро, принеси сакви!
Потім витяг гаманця, дістав триста лір і подав Едо.
— Купи мені ще три пачки цигарок з червоним фільтром.
Сейро винесла сакви. Едо взяв їх.
— Можна йти, беїм?
— А ти ще тут, вайло? Хутко роби, що сказано.
Едо побіг до гаража. Загуркотів мотор, і трактор виїхав у двір.
— Щоб мчав, як вітер! — крикнув бей.
Едо збільшив швидкість, і трактор вилетів на дорогу, залишивши 

хмару куряви.
Дило глянув на годинник. Наче небагато часу минуло від ранку, 

а в його житті сталися такі зміни. Він подивився на сонце, що пливло 
за хмарами. Скоро полудень. Він заклав руки за спину і почав міряти 
кроками двір. Розмовляв сам із собою, сміявся. Скоро, скоро забубо- 
нять-загудуть у Сарагьолі барабани. Він влаштує таке бучне весілля, 
якого ще тут ніколи не було. З усіх кінців Сарагьолу з ’їдуться вершни
ки. Музика, танці, веселощі. Усі аж роти роззявлять з великого подиву.
1 на всю долину заграє-загуде Шахмуратова зурна.

Сонце ніби застигло на небі. Час теж, здавалося, зупинився.
Щоб скоротити чекання, Дило вийшов із двору й подався доро

гою, що вела до містечка. Ішов, здіймаючи куряву. Став на пагорбі, 
почав удивлятися вдалину. Ні, не видно трактора. Клятий Едо! Як 
можна так довго баритися! Повернувся назад. Зайшов у хату. Там ле
жав випрасуваний чорний костюм і біла сорочка. Він роздягнувся. По
чухався, походив по хаті. По\Чм почав одягатися й роздивлятися себе 
в дзеркалі. Поправив комір, зачесав чуба. Одягнув фетрового капелюха 
і вийшов у двір, а потім на вулицю. Знову подався дорогою, що вела 
до містечка. Трактора не було. Стояв і мучився, вдивляючись у дале
чінь.

Аж ось з ’явився і трактор, виїхав з-за далекого пагорба. Зрадівши, 
Дило поспішив додому. В кімнаті став біля дзеркала. Зачесав і пригла
див чуба та щирокі брови. Одягнув капелюха і збив набакир — як 
у Меджіт-бея. Ледь зачувши гуркіт трактора, вихопився у двір. Жінки 
та наймити стояли біля воріт, але*, забачивши Дило, сховалися в хату. 
Він провів їх гострим поглядом і плюнув. Ось і трактор в’їжджає у во
рота. Едо виліз з кабіни.

— Все купив?



56 ОМБР ПОЛАТ. Сарагьол

— Так, тільки краватки в трояндах не було,— відповів Едо, відда
ючи решту грошей.— Ні у пана Шакіра, ні в інших магазинах. Нато
мість пан Шакір прислав ось таку.

І він дістав із саков смугасту краватку.
— Що ж,— промовив бей,— і ця добра буде.
Він приклав краватку до білої сорочки, згорнув її й наказав Едо:
— Принеси подушку. їдьмо негайно!
Едо метнувся до хати й повернувся з подушкою. Поклав її, і бей, 

вмостившись, гукнув:
. — Гайда до Джимшід-бея. Тільки не здіймай куряви.

Хоч кабіну й трясло, Дило поклав краватку на коліна й заходився 
її зав’язувати. Але це йому вдалося аж під хутором Джимшіда. Хутко 
накинувши краватку на шию, він затягнув вузол.

Трактор зупинився перед будинком. Його оточила челядь, водії, 
діти. Дило глянув на вікна. З кімнат визирали жінки. Серед них, ма
буть, і Ділан. Схвильований, але поважний Дило. вийшов з кабіни. Об
трусив куряву. Подумав: «А чи знає Ділан, що її видають за мене?» 
Слуги підходили до нього, цілували руку. Він рушив до дверей. Едо 
йшов слідом, несучи за плечима повні сакви.

Господар зустрів Дило-бея на порозі. Вирячивши очі під рідкими 
жовтуватими бровами та виблискуючи золотими зубами, він простяг
нув до нього руки. Беї обнялися й поцілувалися. Спинилися перед две
рима— кожен давав дорогу іншому, змагаючись у ввічливості. Пере
можцем у цьому змаганні виявився Дило. Він примусив господаря 
зайти першим.

Вітальня була обставлена, як у міських будинках. По кутках сто
яли крісла, біля стіни—буфет, повний чашок та кухликів. А на стіні, що 
навпроти буфета, висіла збільшена фотографія батька Джимшід-бея — 
вусатого й з грудьми, завішаними нагородами.

Дило зачекав, поки сяде господар. Коли ж той потонув у кріслі, 
сів і сам навпроти нього. Слуга стояв і чекав наказу, склавши пошти
во руки.

— А подай-но нашому гостеві кави, щоб зняти утому,— звелів 
Джимшід-бей.

Коли слуга вийшов, господар почав розпитувати гостя, як його 
здоров’я. Дило запевнив, що почувається пречудово.

Тим часом слуга приніс на підносі дві чашки кави й спочатку по
дав гостеві, але той показав на господаря, мовляв, спершу йому. Але 
Джимшід-бей похитав головою:

— Ба ні, спершу нашому гостю.
Дило узяв чашку й подумав: «Моя дурепа Сейро каву і готує, і по

дає. А Ділан я не буду примушувати ні до якої роботи». Допив каву, 
навіть гущу висмоктав. Віддавши чашку слузі, сказав:

— Там я привіз трохи гостинців. Скажи моєму водієві, хай від
дасть сакви жінкам.

І повернувся до господаря. Той був низенького зросту, так що, си
дячи в кріслі, не діставав ногами підлоги. Здавалося, ніби то хлопчик 
їде на велосипеді. Згадалися слова Силго: «Ти не дивися, що Джим
шід-бей такий маленький на зріст. Ще стільки ж зросту у нього під 
землею». Ледве стримавши сміх, сказав:

—  Ви вже даруйте мені. До міста поїхати не зміг, то прибув до вас 
мало не впорожні.

— Та що ви, Дило-бею. Навіщо було клопотатись тими гостин
цями?
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Вони замовкли. Дило шукав тему для розмови, але не міг прига
дати жодної, яка б не стосувалася в той чи інший спосіб до неприєм
ностей, що їх господарю довелося зазнати цієї весни. До того ж із 
думки йому не виходила Ділан... Він підвівся, почастував господаря 
сигаретою і згадав про Кемала, сина Джимшід-бея, який учився в Ан
карі.

— Як там ваш парубок? Вчиться?
Джимшід спершу не второпав, про кого питають.
— А, Кемал? Дякую, непогано. Хоч і з гріхом пополам, а таки 

перейшов на третій курс. Мало не залишився на другий рік. Його нау
ка обходиться мені в добру копієчку. Аби на ті гроші, що я на нього 
витратив, учити вола, то й він вивчився б.

— Не наговорюйте на сина зайвого. Кемал хлопець розумний. 
Ми ж із ним щоліта бачилися, він багато розповідав мені про Анкару.

Дило вчасно прикусив язика. Мало не бовкнув, що Кемал розпові
дав йому про свої походеньки по анкарських барах, про тамтешніх пов
нотілих жінок. Якби це було іншого разу, то розказав би, але тепер 
незручно: перед ним, як-не-як, тесть. Тому він тільки запитав:

— Здається, він іще не приїздив цього року? {
— Ні. Сказати правду, я не дуже й хотів, щоб він приїжджав. 

Що йому тут робити? Почне водити компанію з тутешніми бельбасами, 
догуляється, що й науку забуде.

— Воно то так, беїм. Але ж парубок там, певно, нудиться. Хоч би
якесь діло було. t

— Діло у нього є. Я написав був нашому депутатові Шейху Га- 
зиму, щоб допоміг влаштуватися. Дай йому боже здоров’я, 
не відмовив. Улаштував у якусь американську фірму. Проте платня там 
маленька, не вистачає. Оце знову просить грошей.

— Природна річ, беїм. Недаремно кажуть, молодість. Хай пожи
ве столичним життям. Нам не пощастило, то хай хоч вони поживуть.

— Воно то так, але ж у мене грошей не бездонна бочка. Працюєш 
до сьомого поту, крутишся, стараєшся, а те, що заробиш, син процинд
рить в Анкарі, то ходячи по театрах, то гуляючи з дівками. А що я за
робив цього року, то знає тільки господь та я. Скільки збитків запо
діяли мені хоч би оті розбишаки. Порозбивали трактори, мало ц е пере
калічили слуг. А за що? За те, що я хочу зорати землю, яку мені від
судили по закону. Судова справа тривала десять літ, і я витратив на 
неї аж двісті тисяч лір. Годував суддю, годував прокурора, годував 
адвоката, якого тільки біса не годував. Врешті, таки виграв її. І що ж? 
Ці голодранці нахабно відмовилися віддати мені ту землю. Вони ви
явилися куди хитрішими й підступнішими, ніж я гадав. А їхні верхо
води Казо та Hypo — справжні пройдисвіти. Придумали таке, що й чор
тяка не вигадає. Послали проти мене своє жіноцтво. Знали ж, що я не 
зможу судитися з жінками. Вони завдали мені чималої шкоди. Тож са
мі бачите, як важко мені даються ті гроші, що їх безтурботно тринь
кає в Анкарі мій синок.

— Ваша правда,— промовив Дило.— Живеться нам дуже нелегко. 
Коли я почув про ваші неприємності, про те, що ці гультіпаки мало не 
наступають вам на горло, мені аж мурашки пішли поза спиною. Хотів 
був прислати вам допомогу, та побоявся, що ви це витлумачите не так, 
як треба. Якщо цих голодранців не взяти вчасно в шори, то вони ще 
завдадуть чимало клопоту всім сарагьолським беям. Сьогодні вам, 
завтра мені, післязавтра Міркан-беєві... Надто багато розвелося цієї 
голоти. Раніше всім їм вистачало роботи. Хто йшов чабаном, хто най
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митом. А тепер? Одйн комбайн'робить діло за сто наймитів. Хіба ж ми 
прогодуємо всіх? Хай ідуть деінде. Хіба мало на світі місця? По суті, 
вони й не дуже винні, більша частина вини лежить на нас, беях. Ми 
кажемо, якщо гадюка нас не зачіпає, то хай живе хоч тисячу літ. А га
дюка є гадюка, Джимшід-бею, — колись та й укусить. І ви гляньте, 
скільки їх розвелося у Сарагьолі цих гультіпак. Вчора вкусили вас, 
завтра вкусять мене. Скоро від них життя не буде. Нам треба допома
гати один одному. Ми повинні єднатися. А ми кожен нарізно. Вони ж 
тримаються купи. Коли ті розбишаки весною порозбивали ваші трак
тори, мої: наймити влаштували свято. Я покликав кількох, поговорив 
з ними,— чого’ ви, мовляв, радієте? Бачу — всі вони думають водно. 
Наступного дня вигнав найзапекліших, але що ж? Вони знайшли робо
ту в маєтку іншого бея:

— Що правда, то Правда,— погодився Джимшід.— У нас немає єд
ності. Не ображайся, але ти теж вчинив не так, як слід. Побачивши, 
що з цими людьми по-Доброму нічого не вдієш, я сказав собі: «Джим- 
шіде, треба їх провчити будь-що». Отож і закрив їхнім вівцям дорогу 
до водопою. Чекаю, що не сьогодні-завтра ті голодранці прийдуть і впа
дуть до моїх ніг. Аж чую: погнали отару до Мурата через твою землю. 
Дуже це мене вразило. Я розумію, що ти зробив це спересердя, але ж 
слід пам’ятати про наші спільні інтереси. Ми мусимо єднатися, 
інакше через десять років у Сарагьолі не залишиться жодного бея.

— Атож,— сказав Дило, збентежено опустивши голову.— Я тоді 
трохи гнівався на вас. А ті люди впали мені до ніг, почали плакати, 
благати, то я й пожалів їх. Тепер я розумію, що вчинив великий гріх.

— Та не переживай. Я не серджуся. А сказав тільки тому, що ііри- 
йшло'ся до слова. З тими розбишаками я ще поквитаюся. Ну та добре, 
забудьмо про це. Бо в тому, що сталося, є і моя вина. Розлад між нами 
почався через мене. Чи треба нагадувати, з якої причини?

І вони, зустрівшись поглядом, засміялися.
— Сказати правду, я тебе здавна люблю й поважаю. Коли твої 

свати пішли, я поміркував гарненько й кажу собі: «Ні, треба віддати 
за нього дочку». Вирішив і викуп за неї взяти. Дай, гадаю, хоч раз за 
сорок літ дотримаюся предківського звичаю. Ділан таки ж донька бея, 
а не якогось там наймита. За першим разом не годиться давати згоду 
сватам. Довго чекав від тебе вістей. А від тебе ні слуху ні духу. Тоді 
я кажу сам собі: «Це ж ми, мабуть, прогнівили Дило-бея». Нащо бре
хати, я пізно зрозумів, що ти на мене образився. За тебе я б видав не 
те що одну дочку, а навіть тисячу, якби у мене було стільки...

Вони помовчали хвилину. Кожен думав про своє. Господар обмір
ковував плани, а гість думав про Ділан. В кімнаті вже стемніло. Гос
подар погукав слугу. Той увійшов.

— Ви що, надумали заморити голодом нашого гостя? Глянь, уже 
поночіє. Засвіти лампу та поглянь, чи готова вечеря.

— Все готове, беїм, чекаємо наказу.
— Тоді хутко подавайте до столу.
Слуга приніс складаний стіл, накрив його нейлоновою скатерти

ною, зняв лампу, яка висіла на стелі, і вийшов з кімнати.
«Ділан звикла до таких речей. І нам треба придбати стіл, щоб 

обідати. їсти, сидячи долі, личить тільки наймитам», — подумав Дило 
і зітхнув. ч

Слуга приніс лампу. Кімнату залило яскраве світло. Невдовзі троє 
слуг заставили стіл стравами. Дило поглянув на засмажені ягнячі ніж
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ки, тарелю, повну плову, тацю з рум’яними пирогами — і проковтнув 
слину.

— Для чого було влаштовувати такий бенкет, Джимшід-бею? — 
сказав він.

— Та який же це бенкет. Скромна вечеря. Мені навіть ніяково пе
ред таким дорогим гостем. Повечеряєм, а потім поговоримо про спра
ви. Адже недаремне кажуть, що голодному не до розмов.

Сіли за стіл. В кімнаті залишився один слуга. Джимшід подав 
знак, щоб і він вийшов. Той теж зник за дверима. Дило чекав, що 
господар перший розпочне трапезу. Цього вимагав давній звичай: Але 
Джимшід, певно, забув про нього. Тоді Дило узяв ягнячу ніжку і почав 
гризти її жадібно, наче вовк, що ледве пережив голодну зиму. Обоє 
їли, аж за вухами лящало. Плямкали, давилися, запивали водою. Ко
ли на тарілках залишилися тільки обгризені кістки, Джимшід покли
кав слуг. Ті зайшли і стали біля порога.

— Чого ви стовбичите! — гримнув господар.— Приберіть хутко зі 
столу та принесіть рушники.

Беї повитирали руки й знову сіли в крісла. Запалили сигарети. 
Джимшід звелів подати міцного чаю. Коли напилися, Джимшід ударив 
рукою по коліні й почав:

— Знаєш, Дило-бею, нещодавно я отримав від сина листа, його 
уподобали в американській фірмі, де він працює. Фірма та змішана, 
тобто в ній є і турецькі компаньйони. Вона має свої представництва в 
багатьох містах Туреччини. Вона продає все — від холодильників до 
тракторів. Коли там дізналися від мого Кемала, що я — бей і в мене 
є маєток, то дуже зраділи. Розпитали нашого депутата Шейха Газима, 
в якому стані моє господарство. А два дні тому я одержав від нього 
листа. Він радить зав’язати стосунки з фірмою: це, мовляв, дуже вигід
не й чисте діло. Нема чого обробляти виснажену землю, адже врожай
ність дедалі падає. Не варто мучитися: люди вже на місяць літають, 
а ви все в тій землі гребетеся. Візьми краще та відкрий у вілайєті 
агентство цієї фірми, станеш її представником. Житимеш у місті, де ні 
грязюки, ні куряви, матимеш добрі гроші...

— Діло непогане,— промовив Дило.— Газим правду пише. Він чо
ловік розумний, недаремно ми його обрали. Рука руку миє — ми йому, 
він нам. Пропозиція хороша. Приймай її не вагаючись. У Сарагьолі 
справи йдуть дедалі гірше, нічого путнього ждати не доводиться. Сам 
бачиш, як нахабно поводяться ці голодранці. Погоджуйся. На твоєму 
місці я не зволікав би жодного дня.

— Мабуть, я так і зроблю. Візьмуся за цю справу. Але ж і маєток 
не можна покинути. Тут вкладено стільки праці моїх батьків і моєї. 
А тепер узяти та й кинути все — ні, так не годиться. То я й думаю, а 
чи не лишити тут мого Джемала. Хай лишається тут, оре, сіє, жне. І 
хай пильнує звичаї нашого роду. Якби ми всі переїхали з Сарагьолу 
до міста, то я втратив би право називатися беєм. Звали б мене Джим- 
шід-ефенді, як звичайнісінького крамаря. А коли тут залишиться син, 
коли маєтком володітиме він, то ні моє ім’я, ні мій титул не зміняться. 
Шейх Газим рекомендував мене фірмі не тому, що йому подобаються 
мої очі, а тому, що я маю вплив у Сарагьолі. Ось тому й залишаю я 
тут Джемала. Але ж Джемал ще недосвідчений, та ще й зайдиголова. 
Що спаде на думку, те й робить. Але тепер, коли ти став моїм роди
чем, я зможу спокійно виїхати до міста,, знаючи, що Джемал зали
шається під твоїм наглядом.

— За це не турбуйся, беїм. Як-не-як, віднині я вважаюся; твоїм
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сином. А тепер нам треба домовитися про калим. Щоб не пішла по Са- 
рагьолу слава, буцімто я взяв дівчину задурно, а ви не одержали за 
дочку ні гроша.

Джимшід приклав руку до чола й задумався. Врешті промовив:
— Твоя правда, Дило-бею. Якщо я переїжджатиму до міста, мені 

потрібні будуть немалі гроші. Ти й сам це знаєш. Що зможеш дати, 
стільки й дай.

— Ні, Джимшід-бею, так не можна, дочка твоя, ти й кажи.
— Ну гаразд, скажу. Давай двісті тисяч.
У Дило-бея стало сторч волосся, потемніло в очах. Бідолаха мало 

не зомлів. Аби йшлося про якусь іншу дівчину, то встав би й пішов. 
Але заради Ділан він ладен був душу віддати.

— Дуже багато просиш, Джимшід-бею,— промовив він.— Хай уже 
буде сто п’ятдесят. Сей рік і в мене сутужно.

— Гаразд,— сказав Джимшід, ледь приховуючи радість.
— То я піду з твого дозволу, беїм. Вже пізно.
Коли Дило устав, господар промовив:
— Жінку забирай коли хочеш. Влаштовувати весілля немає пот

реби. Тепер гуляти на весіллях випадає лише наймитам.
Дило почервонів.
— Коли тобі здається, що так пристойніше, то хай буде, як ти хо

чеш. Гроші я принесу протягом тижня.
Він хотів поцілувати тестеві руку, але той сховав її назад і вигук

нув:
— О ні, не вводь мене в гріх.
Вони обнялися й поцілувалися.
Джимшід покликав слуг. Ті зайшли і стали в ряд, поскладавши 

поштиво руки.
— Приготуйте все до від’їзду гостя. Подайте трактор.
Ті вийшли. Гість зловив руку господаря, його очі сяяли щастям.
— Дякую, беїм. Я довіку твій слуга. Можеш покластися на мене. 

І, ради аллаха, даруй мою вину.
Загуркотів трактор, вони вийшли надвір. Ніч була зоряна, морозя

на. У небі сяяв місяць. Вони знову обнялися й поцілувалися. Дило сів 
на трактор.

— Скоро приїду,— гукнув, вмостившися на подушці.
Трактор рушив, розтинаючи вогнями нічну темряву.

VIII

Над Аладагом займався світанок. З-за гори Катевілер дув холод
ний пронизливий вітер. Він проникав у найменші щілинки халуп, ніби 
присягнувся заморозити всіх, хто ховався всередині. Його пориви ля
скали по дахах, наче бейський канчук. Безжально будив стомлених 
людей, з царства мрій повертав до суворої дійсності.

Мірзо прокинувся. Поглянув на комин, що стояв посеред хати. 
З-під нього сіялося блідувате світло. Юнак змерз, бо вночі з нього 
сповзла ковдра. Він устав. Потупцяв по хаті. Мати, скоцюрбившись під 
мішком, намагалася заснути. Мірзо відчинив скриню, яка стояла біля 
тандира !, і, діставши дві палянички, поклав їх у сакви. Накинувши на 
плечі коц, вийшов надвір. Лютий вітер шмагав по обличчю. Мірзо за- 1

1 Тандир — місце, де розкладають вогонь.
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кутався в коц і попростував до джерела. Отара тільки-но почала гур
туватися.

Жінки зганяли овець, але ті повертали назад і тікали до свого 
двору, прагнучи сховатися від лютого вітру. В селі не співали півні.

Філіто, зіщулившись, сидів біля джерела, інших хлопців ще не бу
ло. Мірзо підійшов до нього, торкнув, і Філіто наполохано висунув го
лову з-під мішка.

— Чому й досі немає Реджо? — запитав Мірзо.
— Він не прийде, бо захворів.
Мірзо сказав:
— Сьогодні дуже холодно. Коли хочеш, іди додому.
Філіто скинув з голови мішок і сказав, устаючи:
— Я не змерзну.
Мірзо похитав головою й пішов. Вівці ховалися одна за одну, щоб 

знайти хоч якийсь захисток від холоду. Мірзо почав їх гнати, штовхати. 
Зрештою отара рушила. Мірзо пішов попереду, вівці слідом за ним.

За селом вітер накинувся на них ще з більшою люттю. Філіто 
втиснувся всередину отари, намагаючись хоч якось сховатися од вітру, 
бо мішок не допомагав. Він навіть спробував присідати між вівцями.

Мірзо оглянувся й, не побачивши хлопця, подумав: «Мабуть, не ви
тримав, лишився в селі», йому самому кортіло повернутися додому.

Спочатку вівці не хотіли пастися. Опустивши голови до землі, вони 
ховалися одна за одну, щоб хоч трохи зігрітися. АлеГ зрештою голод 
примусив їх скубти ріденьку травичку.

Вітер дошкуляв дедалі дужче. Мірзо вже не міг стояти на місці, 
бігав довкола отари. Раптом з-поміж овець висунулася голова Філіто — 
Мірзо аж злякався. Та побачивши, хто то такий, похитав головою, за
сміявся й гукнув:

— Ходи сюди. Треба гнати овець у яр. Бо вітер їх доконає.
То протискаючись між вівцями, то лізучи по їхніх спинах, Філіто 

добрався до Мірзо, і вони почали гнати отару. Сивий баран-ватажок 
підвів голову, понюхав повітря, а потім, підставивши спину вітрові, 
потрюхикав уперед. Отара почвалала за ним. Мірзо накинув на плечі 
коц і кинувся доганяти барана, ледве перейняв його на тій дорозі, що 
вела до містечка.

В цей час з-за Аладагу визирнуло сонце. Та не встигло сійнути на 
землю хоч жменю скупого проміння, як його знову заступили чорні 
хмари.

Вівці жалібно мекали, кожна намагалася сховати голову під живо
том іншої. Опівдні отара прибилася в яр. Унизу вітер дошкуляв менше, 
і вівці трохи заспокоїлися. Філіто сховався за чималим каменем, а Мір
зо, назбиравши сухого бадилля, склав біля хлопця^ й підпалив. Сухі 
стебла спалахнули і миттю згоріли, так що їм . не пощастило навіть 
погріти рук. ,,

Знову виглянуло сонце й осяяло Сарагьол. Філіто визирнув з-за 
каменя, а Мірзо встав і почав терти руки. Вівці скубли кущики 
трави, а двоє баранів навіть заходились буцатцся. Та ось хмара знов 
заступила сонце, і в Сарагьолі враз потемнішало.

— Філіто, треба нам гнати отару до Мурата. Вівці голодні ще від 
учора. А на схилі Мурата як-не-як є трохи зела.

Філіто встав, і вони погнали отару яром. Знову визирнуло сонце. 
Невдовзі вівці вийшли в долину. Мірзо заспокоївся. Сонячне тепло
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подіяло й, на овець — вони розбрелися по схилах. Мірзо дістав з саков 
одну паляничку й, відламавши половину, подав Філіто.

— На ось, з ’їж, — сказав він. — Може, зігрієш кров.
Філіто взяв і, накривши голову мішком, почав їсти.
Скоро отару можна буде повернути на дорогу, що веде до Мурата. 

Мірзо почав їсти свою половину хліба. Глянув угору. Мало не півнеба 
очистилося від хмар.

Отара ступила на землю Дило-бея. Філіто опустив мішок на плечі. 
Мірзо підбадьорився і навіть завів був якоїсь пісні. Але не стало сили 
змагатися з вітром. Він забивав дух.

Вони рушили вгору, через узгір’я. Раптом Філіто побачив, що до 
отари наближається двоє людей з рушницями. Він гукнув Мірзо й по
казав рукою на тих двох. Мірзо покликав його до себе й сказав:

— Необачні ми. Навіть ножа не захопили з собою.
Філіто дивився на нього наляканими очима. А Мірзо, намагаючись 

приховати страх, повернувся лицем до вітру й примружив очі.
— Поки вони підійдуть, треба згуртувати отару.
І вони кинулися згонити докупи овець. Невдовзі вівці стояли, щіль

но притиснувшись одна до одної. Ті двоє швидкою ходою підійшли до 
отари. Філіто ховався за Мірзо. Той, що був меншого зросту, привітав
ся до них ще здалеку.

— Алейкум селам! — відповів Мірзо, а в самого промайнув здогад: 
«У них на думці щось лихе».

— Не бійтеся нас,— сказав, намагаючись усміхнутися, нижчий на 
зріст.— Ми вас не займемо. Але вісті у нас лихі. Ми слуги Дило-бея.

— Як справи, брате? — запитав Мірзо.
— Хотілося б сказати «гаразд», але ж ні. Погані справи. Учора 

ввечері Дило-бей породичався з Джимшід-беєм. Узяв його дочку.
— Ділан? — скрикнув Мірзо тремтячим голосом.
— Так,— промовив вищий.— Багачеві все дозволено. В нашому 

селі чоловік двадцять юнаків ніяк не можуть одружитися, а п’ятдесяти
річний бей щороку бере собі нову дівчину. Так постановили беї. Цей 
світ належить їм, брате. Нічого не вдієш. Учора він мало не кумався 
з вами, а сьогодні узяв беєву доньку та й має вас за довічного ворога. 
І звелів, щоб його угіддями ви більше не проходили. Зрозумій нас, дру
же. Повір, ми переказуємо тобі ці слова з болем у серці. Але ж ми 
тільки раби його. Двоє нікчемних наймитів. Отож не сердьтеся на нас. 
Завертайте отару назад і цією землею не ходіть. Такий наказ бея. І хай 
вам допоможе аллах.

— Дякую, друже,— промовив Мірзо, опустивши голову.
Той, що нижчого росту, дістав з кишені конверт і, подавши його 

Мірзо, сказав:
— Дило-бей просив передати це вашому старості.
Мірзо взяв конверт тремтячою рукою. Йому раптом забракло сил. 

Ноги не тримали його. Він сів і вхопив голову в руки. Очі дивилися ку
дись удалину. Защеміло серце, з очей закапали сльози. Мірзо тихо-тихо 
заплакав. Той, що нижчий, глянув на Філіто, який тремтів, затулившись 
мішком, тоді повернувся до товариша й промовив глухим голосом:

— Щоб їм добра не було, тим, хто користується з нашої убогості 
й безпорадності. Щоб вони до ноги пощезли, хто нас поробив рабами. 
Повір, друже, аби було де приткнутися, якби оце мав клаптик своєї 
землі, то, коли б навіть сам аллах послав, не те що Дило-бей, — я не 
поніс би вам отакої лихої звістки. А так що ж — хоч лізь у зашморг. 
Даруйте нам.... Прощавайте.
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Мірзо навіть не чув, що йому говорили. Слуги Дило-бея поверну
лися й пішли, а Філіто сів біля Мірзо, прихилившись головою до його 
плеча. Обидва плакали.

Не скоро отямилися і встали. Отара розбрелася по степу. Мірзо 
погладив хлопця по голові й промовив:

— Що ж, коли нам так судилося. Коли ми опинилися між двома 
беями. А я до того ж іще й закохався, не зваживши, хто я, а хто вона. 
Хіба любов для нас, життя хіба для нас, сонцем милуватися хіба для 
нас?! Все це для беїв, Філіто. Нам чабанувати, нам страждати. Оце для 
нас. Отож не барімося, гуртуймо отару та вертаймося в наше злощас
не село.. . .. • . • • « •

Філіто не второпав того, що говорив Мірзо, і подумав: «Мабуть» 
збожеволів». А відтак злякався й знову почав плакати.

— Не плач, хлопче,— сказав Мірзо.— Мені й свого лиха досить. 
Хоч ти не діймай,мого серця. Гайда краще до отари!

Вони насилу позганяли овець докупи. Отара не хотіла йти додому. 
Вівці не зважали на батоги. Упершись передніми ногами, не хотіли 
й з-місця зрушити. І все поривалися бігти в напрямку Мурата. Сива 
вівця Севдіна, улюблениця Мірзо, терлася йому об ноги й жалібно ме
кала, ніби благала про щось, коли ж Мірзо відходив, вона бігла за ним 
слідом.

Мірзо говорив їй крізь сльози:
— Хоч ти не муч мене. Невже ти думаєш, я не хочу, щоб ти пасла

ся на найзеленішій траві або пила найчистішу воду? Хіба я не годував 
тебе з власних рук конюшиною й найкращими гірськими травами? Ти ж 
бачйш, уся отара так мучиться, то як же я тебе пожалію? Краще до
поможи мені. Тепер не те, що було, нині ми безталанні. Потерпи трохи. 
А потім я знову годуватиму тебе конюшиною, знову даватиму тобі тра
ви з полонини й носитиму твоїх ягняток. Напуватиму тебе найчистішою 
водою. Тільки потерпи.

Вівця, ніби зрозумівши, що їй говорили, відійшла від Мірзо й по
далася до отари. Та ледве-но отара потрюхикала до села, вона знову 
підійшла до Мірзо.

— Підмов овець, щоб ішли додому,— сказав їй Мірзо.— А я тобі 
обіцяю, що весною пастиму вас на найкращих пасовищах, напуватиму 
найчистішою водою.

І він показав їй рукою, щоб ішла до отари. Сива вівця знов побіг
ла до гурту. Через годину-другу вони наблизилися до села. Мірзо й Фі
літо простували попереду. Селяни побачили, що отара повертається 
надто рано й побігли назустріч. Невдовзі все село оточило чабанів.

Мірзо, плачучи, почав розповідати, що сталося. Діставши з кише
ні конверта, подав його Hypo:

— Це ось собака Дило передав тобі.
Hypo тремтячими руками розірвав конверт і звідти визирнули зеле

ні папірці — сотки, п’ятисотки. Він тримав у руці гроші й ошелешено 
питав Казо:

— Що це? Що це таке?
Казо відповів:
— Що ж, як не гроші. Отже, собака Дило відмовляється продати 

нам сіно.
До овечого мекання долучилися плачі та зойки жінок.
Перед заходом сонця чоловіки зібралися в хаті діда Микко. У дво-’ 

рі товпилися жінки. Вони марно намагалися тамувати ридання. Діти
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дивилися на них із страхом і подивом. Вони забули навіть про голод. 
У хлівах жалібно мекали вівці.

Чоловіки сиділи мовчки, опустивши голови. Тишу порушив голос 
Фадила.

— Що сталося з вашим задумом? — сердито пробубонів він. — До 
чого він нас довів? Погляньте на наших овець і корів! Щоб ви пощезли 
з вашими вигадками. Ви нас зарізали без ножа. Ні, наймитувати пога
но, ні, краще вмерти, ніж переселитися в інше місце. Невже отак стра
ждати краще за наймитування, краще за переселення? Я звертаюся до 
вас, Казо, Hypo.

І з очей його на сиву бороду полилися сльози. Казо встав і піді
йшов до нього.

— Опам’ятайся,— промовив він тихо.— Коли ти, старий, плачеш, 
то що ж іншим робити? Глянь, у дворі жінки й діти слухають нас і див
ляться на наші сльози. Та й хіба ж плачами зарадиш горю!

І він, діставши з кишені кисет, подав його Фадилу:
— Ось краще скрути цигарку.
Фадил однією рукою витер сльози, а другою взяв у пучки махорки.
Але тут озвався Севдін:
— Що ж ти зробив із нами, Казо! Невже твоя душа не зворуши

лася від нашого горя? Ти послухай, що робиться в селі. Послухай оце 
мекання овець, оці ридання. Невже твоє серце анітрохи не щемить?

На вустах Казо промайнула гірка посмішка. Він промовив:
— Щемить. Ще й як щемить. Але що з того? Хіба, коли я сяду 

й плакатиму, як оці жінки, нам з неба упаде копиця сіна? От якби 
я знав, що плачем можна змінити й покращити наше життя, то я б увесь 
свій вік тільки те й робив, що сидів би та плакав.

— Стривай,— зупинив його Hypo.— Адже ми зібралися сюди не на 
те, щоб гризтися один з одним. Сніг ще не впав, і хуртовина не мете. 
То сьогодні ж, поки не пізно, розійдімося по Сарагьолу й запитаймо по 
селах, чи не продається десь сіно. Може, десь знайдемо.

— Де ти його знайдеш? — вигукнув Севдін.— У інших беїв? А в 
тих селах, де немає бея, хіба назбираєш по оберемку для такої отари? 
Ти переконував нас, що піти в наймити чи переселитися — це ганьба. 
А жебрати хіба краще? Ви хоч розумієте, що ми попали в тісний кут? 
Hypo й Казо помандрують по селах, а нам сидіти й чекати. Ну почекає
мо ще місяць, а що тоді? Тоді візьмуть нас голими руками. Хоча, як 
поміркувати, ви не дуже й винні. Ми самі винуваті, що пішли за вами, 
хлопчаками. Ціле літо сторожували ночами, навіть дірки в дахах не 
встигли позатикати. Побачимо, що ви скажете тепер. Що буде з нами? 
Хоча я й сам скажу, що буде. Зима вже ось-ось. Не завтра, то після
завтра ми відчуємо її. Недовго лишилося чекати хуртовин та снігу. 
А весною Дило-бей та Джимшід-бей познаходять тільки наші та наших 
овець кісточки.

Дід Микко кашлянув, і голови всіх повернулися в його бік.
— Ви знову починаєте чвари, кипите, як окріп у казані. Я бачу, що 

ви, старі, куди вітер віє, туди й повертаєтеся спиною. Коли наші жінки 
побили камінням Джимшідових полигачів та потрощили трактори, від
стоявши нашу землю, ви говорили: «Таких джигітів, як Hypo та Казо, 
немає ніде на світі». Тоді вони були звитяжні джигіти, а тепер хлопча
ки. Краще давайте поміркуємо. Ми взялися за нелегку справу. Всі по
годилися, що їхній задум найкращий. А тепер виправдовуватися їм 
треба самим. Ми казали: «Витримаємо». Чому ж тоді не встав той, хто 
не може витримати, й не пішов від нас? Дорога була відкрита. Хочеш,
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іди в наймити, а хочеш — стань кочовиком... Наша молодь добре все 
обміркувала, але зробила одну помилку. Пам’ятаєте, я вам розповідав 
історію наших дідів-прадідів. Ви слухали наче й уважно, а дечого не за
своїли. У всіх беїв натура однакова. Що ті, які нацькували нас на вїр- 
менів, що ці, з котрими маємо справу нині,— всі одного поля ягоди. А 
я вам нагадував: «Не вірте беям». Ви ж їм довірилися. Рятуючись від 
Джимшіда, пішли шукати захисту в Дило. У них тільки імена не одна
кові, але до кожного імені додається слово, що їх єднає,— бей. Ну, та 
хай уже: помилятися властиво всім. Навіть аллах, і той помилився, 
створивши шайтана. Тож моя порада: не будемо сваритися, бо часу 
в нас обмаль, насувається зима. Краще поміркуймо, що нам робити.

В хаті знову запанувала тиша. Якби не мекання овець та не плачі 
жінок під дверима, можна було б подумати, що село вимерло. Та ось 
мовчанку порушив хорий Геко.

— Не знаю, що ви там надумаєтесь,— заговорив він, похнюпив
шись,— а я оце встану й піду до Джимшід-бея. Поцілую йому руку, і 
він змилується наді мною. Адже поцілувати руку беєві не принизливо. 
Коли ж я послухаюсь оцих молодиків, які несповна розуму, то штовхну 
жінку й дітей прямо в обійми голодної смерті.

Казо схопився з місця.
' — Слухай, Геко,— сказав він тремтячим від гніву голосом,— не
доводь мене до гріха. Ти ж пам’ятаєш, як я попереджав усіх ще вес
ною: хто має охоту, хай іде зараз; потім я вб’ю кожного, хто спробує 
помиритися з ворогом.

Хорий Геко одказав глухим голосом:
— Однаково помирати — хоч зараз, хоч потім.
На ноги схопився син хорого Геко й відсунув на потилицю папаху 

так рвучко, що на чоло йому впали пасма чуба.
— Ні, не однаково, тату! — сказав він.— Якщо вмирати — то ра

зом, а якщо жити — то, щоб усі залишилися живі.
Казо посміхнувся. Сідаючи на своє місце, він похитав головою і 

промовив:
— Ви тільки-но гляньте, що діється. Замість того, щоб боялися 

смерті ми, молоді, лякається її той, кому жити лишилося зовсім недов
го.— Скинув папаху, поклав її додолу й сказав.— Не треба сваритися. 
У нас є спільна мета: залишитися тут, у Сарагьолі, й уникнути рабства. 
Подумайте, як нам домогтися її.

Один з юнаків, Ромо, прошепотів щось на вухо Мірзо. Мірзо мовив:
— Встань і скажи всім.
Ромо вийшов на середину хати й почав:
— Я гадаю, треба перегнати отару за Аладаг, поки ще не пізно. 

Можна буде упросити тамтешніх беїв. Вони ж люди, не звірі. Розділи
мо овець на кілька отар і перебудемо зиму на різних угіддях. Аллах 
милостивий, якось прогодуємося.

Hypo засміявся:
— Ні, Ромо, не вдасться нам цього зробити. Зима вже настала. 

Коли на Аладагу нашу отару захопить хуртовина, ми напевно загинемо 
в дорозі. А якщо навіть і перейдемо гори, то маю сумнів, щоб там було 
доволі паші. До того ж ми вже добре знаємо бейське поріддя. То як же 
можна покладатися на тамтешніх беїв? Хай вони пропадуть пропадом. 
Треба щось інше придумати.

— Діти,— промовив дід Микко,— мені прийшла в голову одна 
думка, але я не можу обмізкувати її як слід. Чи не продати нам овець 
хоч і за низьку ціну? Скажімо, продамо, а що купимо на ті гроші?
З «Всесвіт» № 12.
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Стати торговцями ми не зуміємо. Для цього треба вміти хитрувати, ду
рити, поступатися власною совістю. Та й знати треба багато чого. Ми 
на те не вдатні. А як іще можна вжити ці гроші нам на користь, я не 
придумаю.

Запанувало мовчання, Ромо знову засовався на своєму місці. Мір
зо штовхнув його, але той не втримався. Схопився й гукнув:

— Купімо трактор!
Всі так і витріщилися на хлопця. А він почервонів і потупив голову.
— Гм, — буркнув хорий Геко, — коня кують, а жаба ногу підстав

ляє. Краще б мовчки сидів, ніж балакати такі дурниці. Ми ще й за 
плугом ходити не вміємо, куди вже нам до трактора.

Ромо мовчав, засоромлений. Але в Казо спалахнули очі.
— А чому б і ні? — вигукнув він.— Хіба беї навчилися водити свої 

трактори? Що вміють Джимшід та Дило, окрім їздити верхи? А їхні 
трактори водять наймані трактористи. Раніше їх так і називали — най
мит, а тепер кажуть — водій. Я вважаю, що Ромо висловив непогану 
думку.

— Ось поміркуйте-но, чому це Джимшід зазіхає на нашу землю,— 
озвався жваво Hypo.— Невже йому, клятому, не вистачає тих нив, які 
він має?

— Не в тому справа, що не вистачає,— відповів Казо.— Земля вже 
не дає того врожаю, що колись. Коли жінка народжуватиме кожного 
року по дитйні, що з неї буде? Зів’яне, постаріє замолоду. Так і земля. 
Спочатку родить, родить, а потім виснажується.

— Казо правду говорить,— сказав Hypo.— Джимшідова земля три
дцять років родить без відпочинку, тому й виснажилася. А наша перело
гом лежить. Тепер я розумію, чому Джимшідові так кортить заволодіти 
нашими перелогами, що він рідну доньку свою, свіжу, як пуп’янок 
троянди, дівчину, віддає старому Дило. Можете казати, що завгодно, 
а я вважаю, що Ромо подав розумну думку.

Севдін посміхнувся у вуса й мовив:
— Наші вигадники придумали щось зовсім нове. Проте їхня нова 

вигадка ще гірша за попередні. Тепер на нашу голову звалиться за
лізне лихо — тр. ктор. Та ви ж його не поведете навіть на рівній дорозі.

— Ми не поведемо,— відповів йому Казо.— Але наче в Сарагьолі 
немає людей, які вміють його водити. Тепер по інших селах у собаку 
кинеш палицю, а попадеш у водія. Коли беям потрібні були косарі та 
женці, увесь Сарагьол носив за плечима косу та серп. А тепер на їхніх 
полях працюють машини, й усі поробилися водіями. Якщо ми запропо
нуємо Райо п’ятсот лір на місяць,, він бігом прибіжить, ще й руки цілу
ватиме. Та й наші хлопчаки, навчившись у вас чабанувати, тепер навча
ться й трактор водити. Хіба Мірзо чи Ромо дурніші за Джимшідових 
водіїв?

— їй-богу, Казо говорить правду,— вигукнув Hypo.
Тут озвався Фадил.
— Ви ще молоді, то й шалені. Ми з діда-прадіда вівчарством году

валися. І вас навчили того, що самі вміємо. А ви намагаєтеся перевести 
наш давній лад на новий. Ми не зможемо без овець. Ми звикли до них. 
Звикли лягати біля них у теплому кутку. А без них ми позамерзаємо 
зимою. А що трактор? Нас, старих та досвідчених, ви не слухаєте, а ві
рите слову хлопчака, в якого ще й вус гаразд не посіявся.

Молодь засміялася. Казо ж відповів Фадилові:
ч— Отари здавна були і в Джимшіда та Дило. І не стільки як у нас, 

а по п’ять чи й по десять ватаг. Чому ж вони відмовилися від овець,
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а купили машини? Чи, маже, ти розумніший за беїв? А тепер скажу, як 
нам перезимувати, щоб не померзнути. Ми поробимо печі. Ти, Фадиле, 
знаєш, що таке піч? Ні, не знаєш. А піч є і в Джимшіда, і в Дило. Вони 
знають всі її вигоди. А ти ні. Так от хочете чи не хочете, а іншого вихо
ду в нас немає,— треба влаштовувати життя на новий лад.

Ромо відчув приплив упевненості. Він виступив наперед і сказав:
— Коли в нас буде трактор, то ми й боятися будемо менше. Ви, 

старі, лежатимете собі на печі, а ми, молоді, будемо по черзі сторожува
ти. Це не сіно, то й не страшно, що згорить. І не отара, не треба бояти
ся, щоб без води не пропала.

Здавалося, старі й молоді змагаються, тягнуть мотузку,— хто кого 
перетягне. Молоді хотіли перетягти село в майбутнє, а старі смикали 
в минуле. Врешті переважили молоді.

Старі верталися додому охоплені сумнівами, молоді — бадьорі і 
впевнені. Мірзо підійшов до своєї хати й став, дослухаючись до вітру, 
що вив над головою. Потім махнув рукою і сказав:

— Не боюся тебе. Тепер ти хазяїн тільки в дикому полі.
Цієї ночі в селі одні лягали спати охоплені страхітливими думками, 

інші — сповнені надій. Юнаки ж, дарма що було холодно, довго крути
лися під коцами. Кожен мріяв про те, що стане водієм трактора.

ІХ

На другий день зразу після обіду Топал Назим вже був у селі. Дов
го його убалакували, та він забрав отару за безцінь. Не допомогло ні 
ридання жінок, ні те, що старі мало не кланялися йому в ноги. Ночував 
він у хатині Микко. А ще й сонце не сходило, встав і, одягнувшись, 
вийшов надвір. Потягнувся, потер очі. Підійшов до джерела, умився. 
Там гуртувалася отара. Він оглянув кожну вівцю: боявся, щоб йому за
мість одібраних овець не дали старих, кривих або слабих, яких він за
бракував учора. Коли ж отара була згуртована, хлопці вигнали її за 
село.

Торговець найняв собі за п’ятдесят лір помічника — Мірзо. Добря
че намучившися з отарою, Мірзо передав її опівдні чабанам Топала 
Назима і, взявши п’ятдесят лір, з батогом під рукою почвалав додому. 
Сонце розсипало своє проміння по Сарагьолу, осяяло село. Стомившись, 
хлопець сів на' камінь, дістав кисет і скрутив цигарку. Боліли ноги, 
щеміло серце. Він був наче сам не свій. Разом з отарою він ніби віддав 
половину свого єства.

Згадалася сива ягничка. Він гнав од себе цю згадку, а вона знову 
лізла йому в голову. Він більше товаришував із вівцями, ніж з людьми. 
Йому були знайомі й близькі овеча вірність, упертість, щиросердість, 
хитрощі й глупота. В отарі не було жодної вівці, якій би він не допоміг 
окотитися. Не минало й року, як оті безпомічні ягнятка з лискучою вов
ною, котрих він носив на своїй спині, ставали самі ярками. Отара була 
для нього все. Боронячи її від хижого звіра, він ладен був віддати 
власне життя. Коли вівці були без води чи без їжі, він мучився дужче 
за них. Вони чудово розуміли його сопілку. Щойно він починав грати, 
вівці забували про свій голод і спрагу. Коли ж сопілка замовкала, вів
ці мекали, ніби просили: «Грай ще!» Про це знали тільки Мірзо та во
ни. А тепер їх не стало. Ягнятка, яких він так леліяв, так любив — 
з *
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дужче за себе, — подалися невідомо куди. Отож тепер йому здавалося, 
що нема для чого жити.

Аж ось удалині почувся гуркіт трактора. Мірзо повернув голову 
в той бік і побачив, що з Джимшідового села їде, здіймаючи куряву, 
якийсь трактор. Хлопець звівся на ноги й пішов дорогою. Серце його 
калатало. Ступивши кроків сорок, зупинився і, спершись на батіг, почав 
чекати. Трактор під’їхав. Там сиділо двоє людей — чоловік і жінка. 
Чоловік у святковому чорному костюмі виявився Дило-беєм. Голова 
жінки була в червоному серпанку.

Ділан! — вихопилося у Мірзо.
Він ладен був утекти світ за очі, щоб не бачити її. Та не зміг зру

шити з місця. Щось не пускало його.
Трактор проїхав повз нього. Водій упізнав його й привітався. Жін

ка повернулася і, піднявши серпанок, глянула на Мірзо. Це була Ді
лан. В голові йому запаморочилось, і він мало не впав.

Дило-бей теж повернув голову й глянув на Мірзо. Потім сказав 
щось Ділан. Дівчина рвучко опустила серпанок на обличчя. Дило-бей 
зареготав. Трактор погуркотів далі. На очах хлопця забриніло по сльо
зині. Він не рухався, поки трактор став завбільшки з цяточку. Душевна 
мука перетворилася в ненависть. Щосили вдарив пужалном по камін
чику, що лежав край дороги. Камінець полетів у поле. Мірзо звів голо
ву до неба й зітхнув. Його пройняла жадоба помсти. Він повернувся 
й рушив до села. Не чув нічого й не бачив. В очах стояв червоний ту
ман. «Кровопивці, сьогоднішній день ваш. Ви забрали в нас усе, що 
могли. Але не забувайте, рано чи пізно ми діждемо своєї пори і від
платимо вам за наші муки».

З-за Сюпган-гори насунулися чорні хмари.
Сарагьол зіщулився під темним небом. Купи хмар скидалися на 

лютого змія, який ось-ось дихне полум’ям. Але замість полум’я вони ви
пустили потоки дощу. Здавалося, від неба до землі простяглися без
перервні водяні струмені. Дощ лився без угаву, день і ніч. Ніде ні 
душі — і в долині, і в горах. Все живе поховалося, бо інакше його зми
ло б водою й понесло аж у річки — Мурат чи Арабали. Проте Сарагьол 
витримав зливу. Тоді хмари вперіщили по долині градом, ніби кулями. 
Та долина вистояла й град. Переконавшися, що вони нічого не вдіють 
із Сарагьолом, чорні хмари подалися на схід, у Іран. А з-за Агридагу 
та Коседагу припливли білі хмари. Між ними часом прозирало й сон
це. Вони з жалем дивилися на Сарагьол, що потопав у грязюці. Зреш
тою, не витримавши цього видовища, хмари війнули снігом і за одну 
ніч укрили і чорну брудну долину й голі гори чистесеньким білим за
воєм.

Настала зима і принесла з собою усілякі злигодні. Сарагьол 
зіщулився, принишк під білим сніговим наметом. Усе живе поринуло 
в довгий зимовий сон.

Сарагьолські беї зимували в теплі та добрі. Грілися біля гарячих, 
як вогонь, печей, вилежувались із своїми жінками на м’яких перинах та 
нодушках, солодко їли й пили, викохували свої черева.

Бідноті доводилося гірше. Вона сиділа скоцюрбившись у своїх бла
геньких халупах біля вогнища, де тліли кізяки, в обід з'їдала півмисоч- 
ки юшки, напиналася старим коном і, пригнічена страхом, чекала, 
притискаючи до себе дітей, весни.
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Худоба, що лишилася в селян, ледве животіла, годуючися самою 
соломою. Від бідолашних тварин зосталася сама шкура та кістки.

Цієї зими Казо та Зозан одружилися. Все село раділо. Весілля не 
влаштовували. В селі народилос-я троє дітей. Померли Реджо та хорий 
Геко. Реджо поховали сонячного дня, а хсрого Геко в хуртовину. Тим, 
хто народився, раділи, а за тими, що померли, плакали.

Як тільки розтав сніг, Джимшід-бей переїхав у місто. Речі ледве 
влізли у дві вантажні машини, а сам він із жінками сів у мікроавтобус. 
В селі лишив сина Джемала. Той став Джемал-беєм.

І ось з ’явилися перші весняні квіти. Потому земля вкрилася ряс
том. Ще тиждень-другий, і настала справжня весна: зачервонів мак, 
зажовтіли анемони, земля вкрилася барвистим килимом.

Одного весняного ранку, коли ніжно повівав вітерець, Казо та Hypo 
вирушили до міста. В кишенях у них були гроші, а в серцях — радість 
та надія.

Філіто три дні не мав спокою, чекаючи їх. Вставав разом із сонцем 
і виходив на дорогу, що вела до міста. Сідав на пагорбі й не зводив 
з неї очей. Коли хотілося їсти, тамував голод артишоком, щавлем. І 
повертався додому тільки тоді, коли сонце сідало за бескидами. Кож
ного вечора рвав на підгір’ї синенькі квіточки. їх найдужче любила 
Зозан. Філіто знав про це. І щовечора приносив їй цілий оберемок кві
тів. А Зозан намащувала маслом хліб, частувала хлопця. Вся хата була 
заквітчана. Жінка прикрасила пучечками цвіту солдатську фотокартку 
Казо, натикала квітів за сволоком, понад дверима. Ейшан приходила, 
дивилася й говорила, усміхаючись:

— Спасибі, дочко. Нарешті і в нашій хаті настала весна.
На четвертий ранок Філіто знову встав разом із сонцем. Нишком, 

щоб не бачили інші діти, вибіг на дорогу, що вела до міста. Сподівався 
перший сповістити село про те, що їде трактор. За таку добру звістку 
дід Микко та Зозан неодмінно дадуть йому гостинця. А можливо, Мірзо 
зробить йому сопілку, а Ромо подарує фарбовані хною ашики К

Філіто зійшов на пагорб. З-за гір подував свіжий весняний вітер. 
Веселі співи пташок, які щойно повернулися з вирію, так гарно звучали 
в духмяному від пахощів квіток повітрі. Філіто сів під кущем. Позирав 
на дорогу і смоктав голубенькі квіточки. В роті стало солодко. Опівдні 
він підживився артишоками. Зламав гілку калини, дістав з кишені за
ржавілого ножика і спробував зробити сопілку. Три гілки зіпсував, та 
так і не утяв. Зовні скидалося на сопілку Мірзо, але, коли притулив 
до вуст і подув, як Мірзо, із цівки почулося якесь шипіння. Засмучений 
хлопець перестав удивлятися в дорогу.

Аж раптом до нього долинуло гудіння мотора. Філіто стрепенувся 
й скочив на ноги. Дорогою їхав голубий трактор. Поруч з водієм сиділи 
Казо та Hypo.

Філіто гукнув щосили, але вітер забив голос. Тоді хлопець побіг. 
Казо помітив хлопчика. Трактор зупинився під пагорбом. Філіто так 
біг, ніби за ним гналося сто вовків.

— Філіто, ти що тут робиш? Сідай покатаєшся,— гукнув Hypo.
Хлопець хотів уже сісти, але згадав про гостинця. Відступив і почу

хав потилицю,
— Чого ж ти стоїш, Філіто,— нетерпляче мовив Казо.— Коли сіда

тимеш, то сідай.
Філіто потупився й сказав: 1

1 Ашики — бабки, паці.
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— Дядьку Казо, я вже три дні стережу дорогу. Хотів принести 

добру звістку Зозан, діду Микко і всім. Викуріть по цигарці, а я тим 
часом добіжу до села. Га?

І він благально подивився на Казо та Hypo.
— Ну гаразд,— засміявся Казо.— Зачекаймо трохи, брате Райо. 

Викуримо по цигарці. З нього добрий джигіт виросте. Тож зробімо йому 
ласку.

Райо кивнув головою на знак згоди, і Hypo крикнув:
— Біжи, малий!
Філіто помчав, як на крилах.
Трактор ще й не доїхав до токів, як у селі зчинився галас. Хто ро

бив якусь роботу — покинув, хто сидів задуманий — скочив на ноги, 
хто спав — прокинувся. Райо, побачивши, що назустріч їм біжить усе 
село, аж рота роззявив від подиву. Зупинив трактор і витріщив очі на 
Казо. Той усміхнувся й сказав:

— Не чекав такої зустрічі? Звідки тобі знати, які надії у нас по
в’язані з цією^машиною.

Найперший добіг Філіто. А за ним інші діти. Казо та Hypo скочили 
з трактора, а діти полізли на нього. За ними підбігла молодь, тоді жін
ки. Важко розповісти, як обіймали вони Казо та Hypo, якою радістю 
сяяли їхні очі, як ніжно, мов дитину, гладили вони трактор руками.

Райо сидів за кермом і збентежено озирався, не знаючи, що» робити 
й що казати.

Нарешті притупцяли старі. Дід Микко вів криву вівцю, ;а Севдін 
підганяв її. Попереду йшов Фадил і палицею розштовхував натовп, 
вигукуючи:

— Ну ж бо, розступіться, дайте дорогу жертовній тварині!
Мірзо та Ромо поклали вівцю перед трактором. Дід Микко про

читав молитву, зарізав тварину й, витерши ножа, промовив:
— Хай принесе наш трактор у село щастя і добро!
— Хай буде так! — залунали вигуки.
Казо підсадив старих на трактор. Райо завів мотор. Севдін махав 

на всі боки рукою, дід Микко сміявся, а Фадил намагався відігнати 
палицею дітей, що лізли мало не під колеса. Це вперше в житті спізна
ли всі таку радість.

Трактор зупинився біля двору діда Микко. Люд.і оточили його, 
роздивлялися. Але Ромо не дозволяв нікому торкати новенької машини.

— Не займайте руками,— повторював він.— Ви ж його забрудните.
Дід Микко покликав Казо й сказав:
— Чого ми товчемося на місці, наче ведмідь на ярмарку. Починай

те галай. Сьогодні в нас свято.
Казо помахав руками й гукнув:
— Хлопці, дівчата, заграймо, затанцюймо.
Молодь одразу почала галай. Дівчата, молодиці, юнаки так гарно 

закружляли довкола трактора, що Севдін не втримався і приєднався до 
молоді.

Дід Микко усміхнувся й промовив:
— Наш Севдін віддавна вміє повеселитися. Тепер він старий, але 

якби ви побачили, який був замолоду.
Ромо теж танцював, забувши .про все, і діти досхочу гладили бла

китну фарбовану поверхню трактора.
Неподалік від джерела жінки вже розклали вогнище і поставили
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на нього казан. Старі посідали рядком і курили сигарети, якими при
гостив їх Hypo. Невдовзі по селу полинув запах вареного м’яса. Діти 
позбігалися до казана.

Опівдні обід уже був готовий. Кожному дісталося потроху м’яса, 
а пшеничного плову було всім досхочу. Нарешті настало свято і на їх
ній вулиці. По обіді молодь повела галай довкола джерела. Лунали 
пісні. Старі поверталися думками у дні своєї юності, і їхні очі світилися 
щастям.

Казо підійшов до Hypo й стиха сказав:
— Hypo, поглянь на тих двох.
Hypo подивився. Мірзо та його дочка Джемо, обійнявши одне одно

го за стан, завзято витанцьовували, забувши про все на світі.
— Мірзо не розлучається з твоєю дочкою від самісінького ранку. 

Гляди, не сьогодні-завтра станеш його тестем.
— З таким хлопцем, як Мірзо, я ладен поріднитись і тисячу ра

зів, — відповів Hypo.
Казо засміявся. Він пошукав очима Зозан. Вона вела танок, трима

ючи в руці хустку. її чорні коси струменіли по плечах. Казо підійшов 
до неї, узяв хустку й повів галай. Зозан засміялася, обняла чоловіка, 
і вони почали танцювати разом.

Свято тривало довго. Скрізь лунали пісні. Пізно увечері Філіто 
підійшов до Зозан і смикнув її за поділ. Та повернулася й засміялася. 
Вийшла з кола й, витерши спітніле чоло, поправила хустку, що сповзла 
набік.

— Я знаю, Філіто, що тобі належиться гостинець,— мовила вона.
Філіто опустив голову.
— Ходімо до моєї хати,— сказала вона і взяла хлопця за руку.
Вони подалися до хати. Зозан зняла прив’язаний до пояса ключ і

відчинила скриню. Полізла аж на дно, дістала барвисту хустку й роз
горнула її. Там лежав кинджал із срібним руків’ям. Зі сльозами на 
очах Зозан простягнула кинджал хлопцеві й сказала:

— Бери, хлопче. Відтепер і в тебе буде зброя. Це пам’ять про Ка- 
міло. Хай буде "обі.

Очі Філіто загорілися. Він схопив кинджал і хутко вибіг із хати. 
Не хотів дивитися, як плаче Зозан.

До півночі люди танцювали, гомоніли, сміялися. А потім щасливі 
розійшлися по хатах. У селі настала тиша.

Ледве Казо й Зозан устигли погасити світло й лягти, як за селом 
почулися два постріли — один за одним. Казо скочив на ноги, хутко 
вдягнувся, схопивши рушницю, вибіг надвір і помчав до двору діда 
Микко. Трактор стояв, вилискуючи блакитною фарбою в місячному 
сяйві.

Казо озирнувся. В самій білизні з рушницею в руках сюди поспішав 
Hypo. В хатах загорялося світло.

— Хтось начебто гомонить на току, — промовив Казо.
Вони побігли туди. Там бовваніли дві темні постаті.
— Хто тут? — крикнув Казо.
— Ми,— почувся голос.— Я й Мірзо.
— Це ти, Ромо?
— Так.
— Стріляли ви? — запитав Hypo.
— Ми.
— Що сталося?
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Вони зійшлися докупи. Юнаки були з мисливськими рушницями. 
Ромо почав розповідати:

— Коли всі в селі полягали, ми з Мірзо лишилися біля трактора. 
Як то кажуть: «Вовк любить туманну погоду». Отож і ми вирішили 
постерегти трактор. Аж ось почав нас сон брати. Мірзо й каже: «Ході
мо до токів, розворушимося трохи». Пішли ми. Коли бачимо, з поля 
простують півдесятка людей. Ми заховалися. Дивимося, в них у руках 
рушниці, а в одного каністра така, як на гас. Ми їхній замір 
зрозуміли й залізли в яму. А коли вони підійшли, ми обоє й вистрілили. 
На жаль, не влучили в жодного, але каністру вони кинули й повтікали.

Мірзо підняв каністру й сказав:
— Так, повна гасу.
Hypo засміявся й поклав руку на плече Мірзо.
— Молодець, але як ти дізнався, що в нас у хаті гасу вже майже 

немає?
Якби не темрява, всі побачили б, що Мірзо почервонів. Розмовляю

чи, вони повернулися до села.
— Гляньте, — вигукнув Ромо й показав на двір діда Микко.
Вони подивилися й побачили: все село — старе й мале — збіглося

до трактора. В руках чоловіків виблискувала зброя.
Коли вони підійшли ближче, Севдін гукнув:
— Казо, що сталося? Що там таке?
В руках він тримав старезну кремнівку.
— Та нічого такого, дядьку Севдіне,— відповів Казо.— Бейські по

плічники зацікавилися нашим трактором та й приходили подивитися. 
Удень ніколи, бо лижуть п’яти беєві, так надумали опівночі прийти. І 
подарунок ось принесли — каністру гасу. Либонь, гадають, невігласи, 
що наш трактор на гасі працює. Бейському так бензину подайте, а як 
наш, то хай на гасі.

До Казо підійшов Філіто. В руках він тримав кинджал із срібним 
руків’ям. Хлопцеві кортіло, щоб Казо побачив його зброю. Але той не 
помітив. Очима він шукав Зозан.

Зрештою громада розійшлася. Казо, Hypo, Мірзо та Ромо лишили
ся біля трактора. Казо подав свій автомат Ромо й сказав:

— Поміняймося. Мені твою мисливську, а тобі оцю. Вона більше 
тобі пасує, ніж мені.

І вони помінялися зброєю. Тоді Hypo сказав:
— Ходи, зятю, й ми поміняймося.
Казо й Нур© пішли додому, а юнаки лишилися біля трактора. Дар

ма що місяць уже зблід, грізна зброя в їхніх руках сяяла так само ясно.

З турецької переклав 
Григорій ХАЛИМОНЕНКО


