
ШАНДОР ТОТ ШОМОДІ

Шандор Тот ШомодІ (нар. 1923 р.) —  
прозаїк, критик. Автор книжок «Пе
релом хребта», «Дитяче дзеркало». 
«Ти був пророком, друже» та ін. Ла
уреат державної премії ім. Аттіли 
Иожефа.

Ш А Н Д Р І
і

Не такі це були часи, щоб люди замислювались над загибеллю 
дивака Шандрі. І сам Чабанко думав про це лише інколи, „ вечорами, 
коли, приклавши руку до хворого серця, брів додому, в квартиру з за
клеєними папером вікнами. Шиби повилітали од величезного вибуху ще 
тоді, коли німці бомбили міст через Дунай. Потім вибух сліпої гранати 
геть роздер шпалери, а ще пізніше крізь вибиту віконну раму до кімна
ти залетів осколок бомби. На щастя, він розтрощив одне тільки ліжко 
— зосталася купа трісок та ще кілька розмальованих дощок. Тепер од
на з цих дощок потріскувала у грубці, сиплючи іскри. Від грубки віяло 
теплом. Чабанко з легким жалем дивився, як вогонь поїдає нужденні 
уламки — від ліжка вже мало що лишалося.

Радянський військовий комендант зібрав керівників містечка і від
дав наказ розпочати шкільне навчання. На Церковній вулиці залишився 
неушкоджений двоповерховий будинок. Його нашвидку пофарбували, 
занесли по кілька парт на клас, навіть відбулась одна нарада вчителів. 
Біда тільки, дітей Не було — батьки не наважувались відпускати їх з 
дому.

Половина населення переховувалась у величезному винному під
валі, а також у колишній давильні. Вночі люди поодинці прокрадалися 
до своїх будинків, забирали харчі — борошно, сало; хто ще мав якусь 
худобу — годував її; мовчки, сторожко прислухалися до наближення 
німецьких бомбардувальників.

Чабанко не мав ані фізичних, ані душевних сил бути тут і там — 
усі мали його за слабака. Даремно сусіди благали його:

— Пане вчителю, чому ви не йдете до нас, у давильні є досить 
місця, навіть шезлонг є. А тут як не сьогодні, то завтра смерть, бачи
те, як шинкаря прошило осколком?

— Божа воля, — відповідав Чабанко. Йому не хотілось багато про 
це говорити. «Містечко обстрілюють вже давно, якщо снаряд упаде біля 
входу в підвал, загинуть і вони. Чи не байдуже, де людину застане 
смерть, долі все одно не минути. Ми будемо здригатись, мов звірі під
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час грози, тільки знищить нас не природа, а люди, що випльовують у  
повітря смерть горлами сталевих потвор. А богові байдуже».

Вогонь потріскував, горіла єдина свічка; Чабанко поклав на плиту 
червону сковорідку, з нехіттю помішав варену солонину, що місцями 
вже вкрилася зеленою пліснявою. В голові його снувалась настирлива, 
думка: «Законів божих не пізнати, у потойбічному світі не буде запи
тань, там на все дає відповідь бог. Але навіщо ж тоді було створювати, 
розум, якщо від болісних сумнівів не втекти?»

Чабанко раптом пригадав, що Шандрі ніколи не ходив до церкви. 
Такі, як він, люблять відправи, з радістю розглядають освітлений олтар, 
святково вдягнених людей, від журливих звуків органу в їхніх душах 
теж починає щось ворушитись. Проте Шандрі не ходив до церкви, на
віть у неділю. Він сидів у майстерні на тапчані, застеленому попоною, і 
розглядав поштові листівки або бавився брязкальцями.

Йому дивувалися, з нього сміялися.
Між роботою, поки Шандрі заклеював проколи шин на велосипе

дах, чи міняв сріблясті кульки підшипників, клієнти з нудьги потішались 
над ним.

— Кажуть, ніби колись ти був циркачем, правда, Шандрі?
— Звісно, він ковтав вогонь і шаблі.
— Де ж ти цього навчився, може, в богадільні?
Шандрі не відповідав, він вишкірював зуби, і його водянисті холод

ні очі загрозливо блищали.
— Шандрі, ану покажи нам, який з тебе жонглер!
— Заробиш пенге! 1
Тоді Шандрі — якщо був у доброму гуморі — витягав з-під со

лом'яного матраца брязкальце і з неймовірною вправністю витанцьову
вав якийсь дикий танець, що давало глядачам особливу насолоду.

Одного разу — Чабанко саме йшов додому — Шандрі посеред 
двору демонстрував свою майстерність. Довкола нього стояло чоловік 
три-чотири, вони голосно підбадьорювали хлопця. Раптом скрипнули во
рота і з'явився розчервонілий Рейпаші, механік. Поперед себе він 
штовхав велосипед. Підійшовши ближче, він люто гримнув на хлопця:

— Що ти робиш, тварюко! Ану, марш до роботи!
Присутні мовчали, ця справа їх не стосується, майстер мав рацію:: 

Шандрі клеїть дурня, а робота стоїть.
Шандрі сердито нагнувся і, повільно котячи шину велосипеда, ру

шив до майстерні.
— Хутчіш, чорти б тебе взяли, хутчіш!
Шандрі обернувся назад, його обличчя побіліло від гніву.
— Чого це я маю поспішати?! Всю роботу все одно не переробиш.
— Він ще й огризається, байстрюк паскудний! Ну, зажди! — аж по

синівши, кричав маленький, з обважнілим черевцем майстер. Він спро
бував дати хлопцеві ляпаса, але не дотягся. Шандрі, затулившись ру
кою, відступив. Рейпаші помітив, що поруч стоїть Чабанко і, зиркаючи 
з-під лоба, покірно привітався.

— Добрий вечір, пане вчителю. Цей хлопець справді дурнуватий.
— Ой, недобре, пане Рейпаші! — промовив Чабанко, притиснувши  ̂

долоню до грудей, щоб вгамувати серце, яке сильно калатало.
З майстерні чулася хрипка, буркотлива лайка Шандрі.
— Побив би ти свого батька, йолопе!

1 Пенге — дрібна монета.
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Ввечері майстер Рейпаші зайшов до Чабанка і довго йому все пояс
нював. Вчителя вразило не те, що Рейпаші обмовляв хлопця, називав 
його «придуркуватим бараном», який до того ж іще й дикий, наче тва
рина. Рейпаші не розумів (не міг цього пояснити і вчитель), чому Шанд
рі часом байдуже терпить лайку чи навіть побої, а іншим разом звіріє 
від одного недоброго слова свого «добродійного господаря», більше 
того, кидається на нього. Все це Чабанко чув від майстра сто разів. Але 
тепер Рейпаші висловив дивне припущення. Він заявив, що Шандрі три
мається так зухвало лише тому, що має друзів по той бік Дунаю.

— Не дай боже, прийдуть росіяни, — тоді Шандрі одразу всадить 
мені ножа в спину, ось побачите, пане вчителю.

— Аякже, — радісно мовив Чабанко, — він, бідний, і не знає, хто 
такі росіяни.

— Ого, — відповів майстер, — Шандрі тільки вдає з себе дурника. 
Він прислухається до всього, тільки мовчить. Одного чудового дня ми 
ще дізнаємось, який він, Шандрі, згадаєте мої слова, пане вчителю.

«Щодо цього Рейпаші мав рацію, хоч, може, й не в усьому. Втім, по
боювання майстра не справдилися. — подумав учитель, з нехіттю пере
жовуючи черствий хліб і смажену солонину. — Добре було б сюди ще 
цибулі, але для цього довелося б лізти в погріб до Рейпаші. Краще 
потім, завтра».

Він пробував було читати при миготливій свічці, але думка про за
гадкового Шандрі постійно вертала його у минуле. Невже хлопець і 
справді був несповна розуму? Вчитель знав його лише один рік, ще ко
ли той жив у однієї пралі. Видно, тоді в нього згорбилася спина, <— 
йому доводилось підійматися нагору з важким коромислом хтозна- 
скільки разів на день. Щоправда, у Рейпаші він теж працював з ранку 
до вечора, порався на майстровій землі. Чабанко бачив часто, як Шанд
рі рано-вранці штовхає нерівною польовою дорогою тачку, навантаже
ну мішками з кукурудзою. Цікаво, чи вмів хлопець писати? Скінчив він 
три чи чотири класи. Казали, ніби зовсім неписьменний, але йшло це 
від Рейпаші, людини, якій навряд чи можна довіряти. Чабанко дуже 
шкодував, що мало цікавився хлопцем — тепер доводиться лише з 
уривчастих спогадів складати його образ.

Шандрі не любив німецьких солдатів, це факт. Не любив? О, тепер 
вже можна бути певним: він відчував жагучу ненависть до них. Але чо
му? Невже він розумів, що Гітлер і фашистська ідея світового пануван
ня штовхають країну до катастрофи? Ні. В закуреній, темній майстерні, 
у заплутаних звивинах мозку Шандрі не могло зародитись таке відчуття 
історії. Чи, може, все-таки могло? Він міг чути нарікання людей, «при- 
слуховувався» до слів Рейпаші.

Але які жахливі спогади виринають з минулого! Серпневий ранок. 
Євреїв — з жовтими зірками на грудях — виганяють з бараків гетто.

Юрба з кількадесят чоловік товпиться перед підвалом. Переважно 
це старі люди, хоч є серед них і молодь, є навіть двоє-троє немовлят. 
Людей вишиковують майже по-військовому, їх оточують охоронці, біля 
їхніх ніг лежать клунки, валізки, рюкзаки.

Чабанко стояв біля вікна — він не міг їх не бачити. Його серце за
калатало, згодом у мозку оформилось чітке запитання: «Як це? Невже 
їх усіх заберуть? Виходить, все-таки правда те, про що перешіптува
лись люди, правда, що їх переселять? Але куди?» Про німецькі табори 
праці ширилися недобрі чутки. Чабанко, дивлячись на цих заляканих лю-
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дей, не сумнівався в тому, що Тх заберуть. Швидко, як тільки міг, він ви
біг на вулицю. Разом з ним вибігло кілька сусідів з будинку навпроти. 
Але, ледве встиг він ступити кілька кроків, один із жандармів гримнув на 
нього.

— Стій! Назад!
Чабанко скам'янів.
— Пане сержант! — Чабанко намагався перебороти страх. — Що 

тут трапилось?
— А вам що до цього? Ви хто такий?
— Я вчитель, і...
— Тоді йдіть собі до школи! Швидко!
— Але...
Жандарм зняв гвинтівку і, тримаючи4' багнет поперед себе, за

кричав:
— Забирайся геть, бо випущу кишки!
Чабанко, блідий, мов смерть, позадкував до воріт. Він бачив, як 

усіх інших теж відігнали назад.
На дорозі з боку рагуші раптом з'явилась відкрита автомашина. В 

ній, виструнчившись, сиділи німецькі та угорські офіцери. Один з них 
щось наказав командирові взводу. Автомобіль, здіймаючи пилюку, по
мчав геть.

Чабанко мляво побрів додому. Шандрі, шаркаючи ногами, вийшов 
з будинку, його хрипкий голос злякав вчителя.

— Куди їх женуть?
Вчителя здивував гнів, яким спалахнули очі хлопця.
— Я не знаю! Напевне... в Німеччину.
— Це фашисти наказали забрати їх звідси — це точно!
Чабанкові стало страшно.
— Який жах! Дітей теж забирають на роботи!
— Пана аптекаря також?
— Так! На роботи! — гірко відповів Чабанко. Він відчував, що наб

лижається кінець світу. «Бог не може байдуже дивитись на це варвар
ство. їм ще відплатять за це», — стукотіли в голові думки.

— Ліліку теж забирають!
— Кого?
Очі юнака наповнилися слізьми. Чабанко все зрозумів. Ліліка, п'ят

надцятилітня дівчина, вродлива дочка аптекаря.
Юрба рушила. Люди йшли мовчки, видно, жандарми заборонили їм 

розмовляти між собою.
Обличчя Шандрі кипіло від гніву. Скрегочучи зубами, дивився він 

услід нещасним, що чимраз більше віддалялися. Раптом він кинувся 
бігти за юрбою.

На цьому місці спогади Чабанко про Шандрі урвалися. Проте щось 
йому пригадалось: ліва рука Шандрі висить мов нежива. Коли це було?

2
Рейпаші ще не спав. В довгих білих підштаниках він сидів на краю 

ліжка.
— Сідайте, пане вчителю!
— Тільки на хвилинку, майстре.
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— Що з нами буде, пане вчителю?
— Невдовзі все владнається, як бог дасть, — відповів роздрато

вано Чабанко. — Послухайте, майстре! Ви пригадуєте, як у серпні 
Шандрі зламав собі руку? Що з ним трапилось?

Рейпаші криво усміхнувся, одразу пожвавішав, став потирати свої 
жовті пальці на ногах.

— А, Шандрі. У нього була зламана не рука, а лопатка, бо йому її 
зламали.— Він швидко зазирнув в обличчя вчителеві, потім говорив 
далі. — Тут важко щось сказати, це він добре надумав своїм ідіотським 
розумом.

— Що саме?
— Його тоді мало не забрали... з тими. Правда, все це я чув від 

одного залізничника. Він розповідав, що Шандрі якось зумів вивести із 
станції одну дівчину, єврейку, вони вже були на вулиці Пакші, коли дів
чина побігла назад, вона хотіла їхати з батьками. Цей придуркуватий 
хлопець поплівся за нею, він хотів попрощатися з ними всіма, ясно, 
його одразу ж і схопили...

— Хто була ця дівчина? Чи не дочка аптекаря?
— Звідки я знаю? Шандрі потім побили, його хотіли також забра

ти, але жандарм упізнав його і сказав, що він несповна розуму. Це його 
врятувало.

— Отже, його дуже побили. Відтоді в нього і стала звисати рука.
— Я залишився тут сам, Шандрі покалічений, бомбардування, 

дружина весь час у підвалі, ми тижнями з нею не бачились. Можете 
собі уявити?

Проте Чабанко думав про інше, йому зовсім не хотілось розмовля
ти. Він вирішив, що вранці продовжить пошуки. Розповідь Рейпаші його 
не дуже здивувала. «Він не міг бути зовсім нормальним,— думав нап
ружено Чабанко. — Проте його вчинки не були позбавлені логіки. Ані 
інтуїції, ані логіки. Більше того, він обдумав втечу тверезо, хитро, при 
цьому проявив навіть винахідливість. Справді, спроба Шандрі анітрохи 
не виглядала божевільною. Місто і станцію зайняли відступаючі части
ни. Ескадрильї англо-американських бомбардувальників щодня гули в 
небі. Дезертири тікали в гори, вступали у відкриті контакти з населен
ням, навіть більше того — з солдатами, що обслуговували гармати на 
горбах. Німці грабували магазини, контори, склади з зерном, забирали 
худобу. Євреї жили в гетто під не дуже пильною охороною, навколо 
були деморалізовані, налякані солдати, що не хотіли далі воювати. Пе
рекидання допризовників на захід не довели до кінця. Група депортова
них без діла тинялася цілими днями по станції, жандарми також були 
вимучені. Очевидно, врятувати кількох людей, поки вони чекали на 
ешелони, було не так важко. Можна було зробити, безперечно, і біль
ше,— подумав Чабанко. Ясно: для Шандрі не складало великих труд
нощів завести розмову з євреями і при нагоді вирвати дівчину з кільця 
послабленої охорони. Після невдачі він ще раз повернувся туди! Оче
видно, в голові його вимальовувалися ще й інші плани. Він шукав по
мічників. Але хто всерйоз говоритиме з нещасним? На стінах розклеєно 
оголошення — реєструватись! призвати на службу! воювати! — і грізні 
заходи: тюрма, покарання, розстріл на місці... Дійсно, люди не наважу
вались допомогти, — думав з якоюсь полегкістю Чабанко. — Шандрі, 
бідний, не зумів оцінити небезпеку, становище. У нас всього одне-одні- 
сіньке життя!»
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...Наступного дня серія німецьких повітряних нальотів змела всі 
плани Чабанко. Бомбардувальники стали кружляти над містом, їхні бом
би були націлені на мости і дороги. Наліт почався раптово.

Кілька радянських танків, що чекали черги на переправу, були пош
коджені. Зайнялися дві вантажні машини.

Населення міста в ці тижні поводилось дуже дивно. Люди немов 
позбулися своїх інстинктів, наче божевільні, бігали вони під смертонос
ним вогнем. Не завивала сирена, дзвони також мовчали. «Дивно!» — 
напружено думав Чабанко, забувши про те, що він і сам поводив себе 
мов божевільний, коли не погоджувався переселитись у давильню. 
Правда, обстріл починався завжди несподівано, тривав він десять-двад- 
цять хвилин — саме ж бомбардування ще менше — і потім через 
якийсь час виття, гул, вибухи починалися знову. Так продовжувалось 
ось уже два місяці. І хто знає, коли скінчиться?..

Він хотів саме вийти на вулицю, коли у воротах з'явилась жінка в 
гумових чоботях, закутана у хустку. Чабанко ледве пізнав у ній свою 
молоду колегу.

— Вам недобре, Юліко?
— Боже мій, якби ви бачили! Містечко, — самі руїни, дуже бага

то людей загинуло. Ви могли б прийти до школи? У нас буде лазарет, 
туди возитимуть поранених.

— Тепер у нас уже й школи немає...
— Немає. Але поки в околиці фронт... що нам робити з дітьми, — 

промовила жінка, її губи скривилися від плачу.
Рейпаші розпачливо блукав навколо зруйнованих будинків. Раптом 

він запитав:
— Що з мостом? Його розбомбили?
— Ні, — відповіла вчителька. — Не влучили.
Рейпаші сказав:
— Але в нашому будинку не лишилось жодного вікна. Що було — 

і те розбили! Хай їм чорт!
Чабанко спробував його заспокоїти:
— Не журіться, майстре! Це ще не біда. От у сусідній будинок 

влучила пряма бомба. Йдемо, Юліко?
Вулиця була зруйнована вщент, сіріли купи каміння й уламки стін; 

згодом на головну вулицю одна по одній виповзли радянські автома
шини.

— Здається, почався рух по мосту, — промимрив Чабанко.
— Ви гадаєте, що з мостом нічого не трапилось? — запитала Юлі- 

ка. — Опори ж, мабуть, пошкоджені. Скільки вже людей полягло за 
цей міст! Боже, мені чомусь пригадався Шандрі.

— Ви знали його?
— Я — ні. Бачила його раз чи двічі, у нього така згорблена спина, 

правда ж? Ви гадаєте, що хлопець був несповна розуму?
— Не знаю, — відповів Чабанко.
— Мій чоловік розповідав якось, що коли пішли чутки про те, що 

німці хочуть підірвати міст, Шандрі зупинив його на вулиці і запитав, як 
ми будемо ходити у Шольч, якщо не буде мосту?

— Логічне запитання, — відказав учитель. — І, як бачите, воно 
прийшло в голову дурникові Шандрі.

— Саме так. Юнак дуже налякав мого чоловіка. Уявіть собі, він
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запропонував перерізати зв'язок, аби лише хтось відвернув увагу 
охорони.

— Справді? — голос вчителя затремтів. — І що ж відповів йому 
ваш чоловік?

— Що ж він міг відповісти? Що міг зробити капітан медичної 
служби? Він швидко відправив хлопця додому і порадив нікому не го
ворити про міст. Добре, що цей бідолаха не звернувся до якогось іншо
го офіцера. Він загинув би.

— Все одно він загинув, — відповів Чабанко.
— Знаю. А чого ви так про це говорите? Він постійно блукав вули

цями. Мій чоловік не міг нічого вдіяти. *
— Звичайно, не міг.
У школі на них чекав директор. Він вручив кожному по табличці з 

назвою вулиці. Треба було переписати все працездатне населення і ок
ремо вирізнити тих, які можуть працювати у госпіталі. Чабанко, повіль
но шаркаючи ногами, тримаючи руку на серці, рушив виконувати зав
дання. Доручену роботу він виконав. Того дня мессершміти зробили 
ще два нальоти. І знову було багато вбитих і поранених. Тепер про 
близьку тривогу сповіщали церковні дзвони.

З

Світанок третього листопада. Остання спроба німців відбити міс
течко. І дорогу на правому березі, що веде в Будапешт. Останні угорсь
кі батареї вдень покинули свої позиції на горі. Радянські сухопутні час
тини при підтримці танків пішли в наступ з півдня, щоб одним ударом 
відкрити дорогу на Буду і розчистити місце для переправи.

Після обіду за будинком Рейпаші, на залізничному насипі, німецькі 
солдати заступили угорських гонведів.

Чабанко злякався, коли побачив, що будинок буквально опинився 
між двома вогнями.

На протилежному боці вулиці з'явився кулеметний дот, наполовину 
закопаний у горб. В ущелині між горбом і насипом, на три будинки 
далі, була розміщена протитанкова батарея. «Найімовірніше, наступу 
слід чекати саме звідси. Може, я й помиляюсь», — утішав себе Ча
банко.

Рейпаші не міг заспокоїтись.
— Пан учитель залишається тут?
— Так. У підвал я переберусь пізніше.
— Я також залишуся тут, — сказав майстер, колупаючись у зубах. 

— Як ви гадаєте, здадуть місто?
Чабанко не відповідав. Рейпаші даремно казати правду, його не 

переконаєш.
У підвал занесли їжу, воду, свічки, матраци, тапчан, килим; старий 

диван стояв там уже кілька тижнів. Коли з боку. Альфельда озвалися 
міномети, у підвалі було вжито всіх можливих заходів. Зачинили важкі 
залізні двері. Підвал — сховище надійне, правда, якщо не буде прямо
го попадання.

Близько сьомої години Чабанко прорізав отвір у паперовому вікні. 
Йому стало страшно.

Перед будинком повно людей, в балці — німецький кулеметний
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дот. Двое лопатами риють глибоку яму, третій, блідий, нервово курить 
цигарку.

Чабанко поплентався у підвал, подалі від кулеметного доту. Рей- 
паші проклинав Шандрі.

— Куди, в біса, подівся цей дурень!
— А чи нема його в давильні?
— Ні! Я його з ранку не бачив.
Рейпаші присів, сьорбаючи ложкою суп. Та нараз його ложка зас

тигла в повітрі.
Почався мінометний обстріл. Спочатку тихий, все наростаючий 

свист, за ним — глухі вибухи, що часто повторювались. Було видно, 
що росіяни не шкодують мін.

Рейпаші затулив вуха і втупився в землю.
Чабанко прийняв ліки. Мало. Потім ще раз.
Він підійшов до драбини, прислухаючись до гуркоту. Зрозумів, що 

стріляють по іншій ділянці. Притулившись до вкритої інеєм стіни, став 
щось мугикати собі під ніс.

Випробуваний спосіб, цей тихий сгїів, він заспокоює серце.
Заговорила протитанкова гармата. Залізні двері від кожного пост

рілу гриміли чимраз сильніше.
— Пане майстре, двері у підвал! — кричав Чабанко. Рейпаші не

чув.
— Що? До яких пір це ще триватиме? — промовив він, заникую 

чись.
Чабанко знайшов качан кукурудзи, скрутив з листя дві кульки і зап

хав у вуха.
Тепер вже цокотіли кулемети, тріскотіли гвинтівки, свистіли снаря

ди, було чутно, як вони врізаються у стіни.
Згодом гармати замовкли, замість них посилився автоматний во

гонь, щонайменше три автомати тріскотіли десь поблизу. Напевно, з на 
сипу, — згадав Чабанко.

Через прочинені двері у підвал було видно небо. Чабанко став пі
дійматися нагору. Двері були прип'яті ланцюгом, через це вони й грю
кали. Вогонь уривався на кілька хвилин, тоді було чути тріск освітлю
вальних ракет, на небі спалахувало червоне і жовте світло.

Автоматна черга вдарила десь дуже близько. «Це з того доту, що 
перед будинком», ■— майнуло в голові Чабанка. У відповідь почулися 
постріли з насипу. Невже захопили насип?

Стрілянина тривала кілька годин...
Вчитель і майстер сиділи мовчки, заглибившись у свої думки. Вчи

тель — після довгих роздумів — проковтнув таблетку. Він і далі муги
кав:

Як тебе згадаю, 
гірко я заплачу...

Після дванадцятої раптом запала тиша. Повна тиша. Чабанко не 
міг знайти собі місця, прокрався до будинку. Він хотів підійти до вікна, 
але одразу ж застиг на місці. Папір клаптями звисав з рами. Вулиця бу
ла тиха і темна.

Згодом, коли його очі звикли до темряви, він побачив якісь тіні. 
Потім він почув тиху розмову, шепіт. Німці! Німці!

— Was ist los? 1
1 Що трапилось? (Н ім .)

32



Це вони з автоматами. Чабанко став повільно, безшумно задкувати, 
аж тут у нього підвернулася нога.

З будинку навпроти прогриміли три-чотири постріли. В доті хтось 
протяжно застогнав:

— А-а-а-а!
У повітря злетіла ракета, осяявши вулицю жовтим світлом. З две

рей протилежного будинку вистрибнула згорблена постать; чоловік цей 
стріляв. У Чабанка похололо в грудях від страху. Шандрі! Шандрі з піс
толетом! Прогриміли два постріли. У доті хтось закричав:

—  Feuer! 1
Пролунала черга. Шандрі застиг на місці. Він хотів повернутись на

зад, щоб заховатись у воротах, кинувся бігти, але тут же впав. Вчителю 
здалося, що він бачить на землі непорушне тіло. Вулицю огорнула тем
рява. Це сталося блискавично.

Чабанко, схопившись за голову, спускався вниз. Нещасний! Чого він 
повертався ще раз назад? Для чого? У нього було ще кілька патронів. 
Він хотів повистрілювати всі.

У підвалі вчителя огорнув сумнів. Чи справді це був Шандрі?
...Чабанко поглянув на стіни: вони потріскались, штукатурка майже 

скрізь облупилась.
Рейпаші вмивався, зігнувшись над мискою, від кожного пострілу він 

випростувався, непорушно дивлячись поперед себе, в очах його застиг 
жах.

Раптом він упав на солом'яний матрац і заголосив:
— Вбивають! Вбивають! Ми всі тут загинемо... Всі загинемо!
Чабанко хотів крикнути на нього, але пекельний гуркіт заглушив

його слова. Так буря змітає павутиння.
О третій ранку настала тиша. Німці залишали місто.
Коли вже зовсім розвиднілось, Чабанко став оглядати подвір'я. 

Величезну пляму вже встигла всмоктати земля, але подекуди ще видні- 
лися згустки крові. В тому місці, де було розірвано тіло — тіло Шанд
рі? — він ніби й не знаходив жодних слідів. Проте болото було на диво 
темне. «Навряд чи я помилився», — промимрив учитель. Обважніла, за
паморочена голова його глухо гуділа.

...Радянська міська комендатура віддала наказ поховати загиблих. 
Відбулась коротка похоронна церемонія. Під могили були викопані дві 
величезні ями.

Поруч з каплицею лежало п'ятнадцять трупів. Це були угорські 
солдати й цивільні. Чабанко впізнав брудні штани Шандрі, його череви
ки з тупими носами.

Священик квапливо почав читати молитву.
Чабанко з-за дерева бачив, як хтось засміявся, коли священик, на

че великий чорний птах, злетів в одну яму-могилу і потім, коли стрі
лянина вщухла, вибирався з неї. Його сутана була в болоті. Що тут 
смішного — у святого отця ще діяли рефлекси.

Трупи позагрібали, живі поспішили назад у місто.
Учитель поплентався додому. Там, підсмажуючи собі солонину, він 

намагався відігнати тривожні думки — щоб уберегти своє хворе серце. 
Ясно як день, що Шандрі був цілком нормальний, як і багато інших 
жителів містечка.

Переклав Іван МЕГЕЛА
1 Вогонь! (Нім .)
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