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Тепер лінія фронту була зовсім близь-
ко. Лежачи у виярку неподалік криниці. Трохим бачив, як 
моряки перебігали пологим схилом узвишшя і як обіч його, 
за окопами піхоти, догоряв танк. 

Трохим міг проскочити через кам'янисте поле, на якому 
стояла криниця, прошмигнути повз руїни хутірця й опини-
тися біля моряків. Одначе діставатися туди не поспішав. 
Ну, добудеться він окопів, а що далі? Через півгодини 
його проженуть звідти, як проганяли вже двічі, і на цьому 
третій похід на фронт закінчиться. Першого разу йому 
довелося пройти до фронту кілометрів шістдесят, майже 
до Дністра. І тоді він теж натрапив на батальйон моряків, 
що після відступу окопувалися на березі якоїсь обмілілої 
річечки. Командир — невисокого зросту, худорлявий, Ід 
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змарнілими, запалим» щоками і червоними від безсоння 
очима—-з захопленням оглядав плечисту постать хлопця. 

— Вийшов би непоганий морячок,— мовив потім піхот-
ному командирові, що саме підійшов до них.— Але нема 
ще навіть шістнадцяти. 

— Уже сімнадцять,— твердо мовив Трохим, відводячи 
погляд.— І взагалі, куди я потрапив: до загсу чи на 
фронт? 

Командир батальйону всміхнувся: 
— Ціную гумор. Але нічого не зробиш, вертайся, хлопче, 

до міста й не мороч мені голови. За останній тиждень я 
тебе дев'ятого відсилаю з батальйону. Зрозумів? 

Трохим, звичайно, розумів усіх, хто відганяв його яко-
мога далі від передової, лаяв, лякав страхіттями фронту. 
От тільки ніхто не бачив, а може, й не міг —Трохим при-
пускав і таке — зрозуміти його. 

Потім Трохим ще два дні відходив з якоюсь артилерій-
ською батареєю, і вже артилеристи відправили його до 
міста машиною з пораненими, ще й пригрозили здати в 
міліцію. Єдине, що дісталося йому на згадку про той фрон-
товий похід,—- майже новенька тільняшка, яку подарував 
літній санітар із батальйону морської піхоти. «На, носи,— 
мовив той санітар уже біля госпіталю.— Дуже ти на Мишка 
мого схожий. А я йому іншу привезу. Якщо тільки вдасть-
ся побачитись коли-небудь...» 

Трохим лежав у виярку неподалік криниці і, тамуючи 
спрагу, дивився на перебитий журавель, що застиг посе-
ред долини, як поранений лелека, і навіть поскрипування 
його чимось нагадувало квиління підбитого птаха. Трохим 
уже двічі пробував наближатися до криниці, але щоразу 
по иьому відкривали вогонь з кулемета. 

Щоб хоч на хвилинку забути про спрагу, Трохим ліг на 
спину і почав стежити за зграйкою птахів, що шугала по-
над долиною. 

— Егей, браток! — долинув раптом до хлопчини сильний 
хрипкий голос. 
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Підхопившись, Трохим побачив кремезного моряка у ро-
зірваній тільняшці і пропаленій безкозирці, який підповзав 
виярком до криниці. 

— Давно ти там заякорився? 
— Недавно. 
— А я думаю: «Хто це кулеметника дражнить?» Розвер-

тайся і веслуй сюди. 
Трохим пригинаючись побіг до моряка. 
— Я хотів перебігти до вас в окопи, але боявся, що про-

женете,— одразу ж мовив Трохим, щоб уникнути зайвих 
розпитувань. 

— Невчасно ти зібрався, штурмане,— насмішкувато від-
повів моряк, прискіпливо оглядаючи Трохима.— Але, якщо 
вже тебе прибило до цього берега, доведеться тимчасово 
мобілізувати. В окопах братва пилюку ковтає, ні краплини 
води. Так у горлянках пересохло, що хочуть крикнути: 
«Полундра!», а виходить щось таке, що смішно й повто-
рювати. 

На випаленій траві біля моряка лежали три каністри. 
Дві з них були зв'язані мотузкою, щоб можна було нести 
на плечі, наче на коромислі. Біля третьої теж була довга, 
складена вдвоє мотузка. 

— Бери одну,— наказав моряк, вкладаючи в руку хлоп-
чині мотузку.— І повний уперед. 

Він швидко проповз до криниці і, присівши там за цям-
ринням, махнув рукою Трохиму. 

— Завдання просте,— пояснив моряк, коли Трохим при-
повз до нього,— набрати води, і щоб при цьому кулемет-
ники не почухали нам потилиці. 

Вони закинули в криницю дві каністри і, намагаючись 
не висуватися з-за цямриння, щоб кулеметники з пагорба 
не помітили їх, зачекали, поки посудини наповняться во-
дою. 

— Удвох, як бачиш, швидше,— мовив моряк.— Тебе як 
дражнять? 

— Пілотом. 
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— Як-як? 
— Ну, Пілот, що тут незрозумілого? — миролюбно пояс-

нив.— Взагалі-то ім'я моє Трохим. Але хлопці звуть Пі-
лотом. Я вже звик. Буває ж таке: прізвисько подобається 
більше, ніж ім'я?! 

— А чому Пілот?! — здивувався моряк, скоса зиркаючи 
на тільник, що обхоплював міцне юнацьке тіло Трохима. 

•—• Не подобається — не називай,— стенув плечима хло-
пець,— Мені байдуже. 

— Не шебуршись. Я ж по-людському. Ходиш у тільняш-
ці, а подобається, коли звуть Пілотом. Нелогічно. Хочеш 
стати військовим льотчиком? Як Чкалов? 

— Не як Чкалов, а морським. Є ж у нас морська авіа-
ція? 

— Є,— погодився моряк.— Точно, є. Кораблі прикриває. 
Літаки можуть сідати на воду. Сам я, правда, не бачив, 
але чув. 

— І над Північним Льодовитим океаном теж, мабуть, 
морська авіація літає,— невпевнено мовив Трохим.—• Ко-
раблі розшукує, якщо вони потрапляють у льодовий полон. 

— Ти диви? Молодець, знаєш,— поспішив похвалити мо-
ряк.— І надумав же собі таке: пілот морської авіації! Ніби 
й на морі, а пілот. Ми он теж морська піхота. Але піхотин-
цями ніхто з нас себе не вважає. Моряки — і все. 

Обличчя моряка було мужнє і впевнене. І це подоба-
лося Трохиму, може, тому, що хлопцеві здалося, наче 
сам він трішечки схожий на цього кремезного морського 
піхотинця. 

Тим часом моряк посіпав за мотузку, мовив: «Порядок, 
накачалися»,— і почав витягати каністру. Трохим потягнув 
і свою. Вона була досить важкою, Трохиму довелося підве-
стися, і тоді на допомогу прийшов моряк. 

— Хапай і віднось,— наказав він, передаючи Трохимо-
ві каністру і звиток мокрої мотузки.— А я наберу ще в 
одну. 

Щойно Трохим ускочив у виярок, як біля руїн крайньої 
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хати, що сірїли неподалік криниці, розірвався снаряд ї над 
головою хлопця щось прошурхотіло: чи то осколок, чи 
камінь. Другий ударив по той бік криниці, але так близь-
ко від неї, що, побачивши розпростертого на землі моряка, 
Трохим із жахом подумав, що того вбито. 

— Егей!—злякано викрикнув хлопець.— Егей, ти жи-
вий? 

— Не кричи, фашистів злякаєш,— ворухнувся моряк і, 
звівшись на коліна, почав витягувати каністру з криниці. 
Трохим кинувся до нього, витягнув другу каністру, і вони 
швидко подалися до сховку. 

— Невже по криниці пристрілюються? — мовив моряк, 
коли й третій снаряд упав неподалік.— Геть озвіріли гади. 
А он і піхота суне,— розсміявся він, киваючи на пригірок, 
що виднівся ліворуч і з-за якого короткими перебіжками 
наближалися до криниці троє червоноармійпів.— А як бра-
во йдуть, га? Ей, братва! — гукнув він, беручись за каніст-
ри.— Поспішай, бо ларьок закриють! 

В окопах на них ніхто не звернув уваги. Стрілянина 
вщухла, і тепер пологим схилом підтюпцем піднімалися 
одна за одною три шеренги ворожих солдатів. Моряки не 
стріляли, підпускали поближче. Причаївшись в окопі біля 
моряка, з яким приніс воду, Трохим бачив, як червонофло-
тець, що лежав праворуч, худорлявий, із рудим віспуватим 
обличчям, розклав перед собою гранати-лимонки, а поруч 
три ножі лезами до себе. «Невже й ножі кидатиме?»—не 
повірив Трохим, проте глянув на рудого з якоюсь особли-
вою повагою. Той помітив, усміхнувся, але нічого не сказав. 

— Що, страшно? — запитав знайомий моряк. 
— Поки що ні. Але... багатенько їх. 
— Ворогів завжди більше, ніж треба. А своїх завжди 

бракує. Скільки пережив ворожих атак, стільки й відчу? 
вав це. 
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— Ей, Журич! — гукнув літній морський піхотинець, що 
лежав ліворуч.— Ти кого це нам привів на підмогу? 

— Знайомий тут один,— відповів Журич.— 3 братнім 
привітом від вдячного населення міста. А ти, Петрухін, ди-
вись фашиста свого не проґав, бо проскочить повз тебе — 
не помітиш. 

— Без команди не стріляти! — долинув до них гучний 
хрипкуватий бас.— Підпустити на кинджальний. 

— Ти, Пілоте, присядь про всяк випадок на дно окопу,— 
мовив Журич, уже не озираючись на Трохима. Зараз він 
уважно стежив за гітлерівцями.— Бо підіб'ють тебе ці пар-
шивці на самому злеті і ні з ким буде мені по воду 
бігати. 

— Нічого, мені не вперше,— відповів Трохим.— Я вже 
бував на передовій. Двічі. І навіть трішки наступав. Прав-
да, недалеко... 

— О, якщо навіть «трішки наступав», тоді фронтовик. 
А ми, бач, поки що тільки задкуємо. 

— Гвинтівки тут для мене якоїсь не знайдеться? 
Тільки тепер Журич відірвав погляд од гітлерівців і зди-

вовано глянув на Трохима: 
— А стріляв коли-небудь? — І, не чекаючи відповіді, по-

біг окопом. 
За хвилинку він повернувся з коротеньким карабіном у 

руці. 
— Трофейний, кавалерійський, в магазині лишилося чо-

тири патрони,— поспіхом мовив він. Й одразу ж показав 
Трохимові, як перезаряджати карабін.— Але все одно ло-
бом не семафор... 

Тієї ж миті пролунала команда «вогонь» і справа й зліва 
вдарили по ворогові гвинтівки й кулемети. Перший постріл 
Трохим зробив, коли Журич саме перезаряджав свою гвин-
тівку. Дебелий розпашілий фашист був уже за якихось 
п'ять кроків від окопу і, побачивши хлопця, на якусь мить 
розгубився. Саме тієї миті, коли гітлерівець на мить за-
вмер, Трохим, майже не цілячись, натис на курок, 
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— Один є! — крикнув Журич.— Бий їх, три чорти їм у 
печінку! Полундра! 

— Полундра! — стоголосо відгукнулося з усіх боків, і 
моряки зірвалися в контратаку. 

•— Полундра!—і собі закричав Трохим, вискакуючи з 
окопу слідом за Журичем. 

Вдруге вистрілив він саме тоді, коли просто поперед себе 
побачив худорляву постать у зіжмаканому мундирі. Вона 
була так близько, що Трохим вистрілив майже впритул. 
Потім хлопець злякано відсахнувся, побачивши, як фашист 
неприродно вигнувся і почав падати на нього. 

— Назад! — пролунав той самий хрипкий бас, що нака-
зував без команди не стріляти.— Назад, в окопи! 

— В окопи! — понеслося по цепу. 
Але, захопившись і не побачивши, що моряки відходять 

до своїх окопів, Трохим ще біг уперед, аж поки хтось ду-
жий не збив його з ніг. 

— Назад, салага! Назад! — почув хлопець сердитий ок-
рик.— Повзи, я прикрию! 

Це був Журич. Він відповзав слідом за Трохимом, від-
стрілюючись від ворогів, що залягли і здійняли безладну 
стрілянину. 

— Ти ще живий? — прискіпливо глянув Журич на хлоп-
ця, коли вони вповзли до окопу. 

Та нібито... 
Одного поклав—-сам бачив,— розсміявся моряк. 
І другого. В контратаці,— додав Климчук. 

— Ну?! — вигукнув Журич.— А я дивуюсь: чому це в 
них атака зірвалася.— А вдосталь насміявшись, раптом 
спохмурнів.— Ану підсунься ближче! 

Не розуміючи, що від нього хочуть, Трохим відхилився 
від стінки окопу. І тієї ж миті Журич відважив йому важ-
кенького запотиличника. 

— Це тобі перша медаль. Фронтова. За відвагу. Щоб не 
перся куди тебе не просять. Я ж його, ірода, мало не біля 
самих фашистських окопів упіймав,— пояснив рудому. 
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Він хотів сказати ще щось, але осікся на півслові й під-
хопився. Трохим підняв голову і, побачивши перед собою 
літнього кремезного командира, теж підвівся і виструн-
чився. 

— Ну, як тут у вас, усі живі? 
— Усі, товаришу ротний,— відповів Журич. 
— А це що за поповнення? — кивнув ротний, зиркнувши 

на Трохима. 
— Знайомий хлопчина. Залишився без батьків. Прибився 

тут до нас, допоміг добути воду... 
— І воював добре,— втрутився Климчук.— Двох гітле-

рівців поклав — сам бачив. Може б, нам узяти його? 
— Відставити! — пробурчав командир.— Наказу не знає-

те? Старшина Журич, хлопця нагодувати і відправити в 
тил. Особисто відповідаєте за нього. 

— Єсть нагодувати і відправити,— враз посумнішав Жу-
рич.— А жаль, хороший хлопчина. 

— Мені поганих дітей бачити не доводилось,— неголосно 
відповів командир.— Всі вони наші, всі рідні, і всіх берегти 
треба. Зрозуміло, Журич? 

— Зрозуміло. 
— Де вода? 
— Он, у кулеметному гнізді. 
— Візьміть із Климчуком по каністрі і понесіть по окопу. 

Через півгодини мають підвезти обід. Не забудьте про 
хлопчину. 

•— Такі справи,— розвів руками Журич, сумно дивлячись 
на Трохима.— Сам усе чув. Додати нічого. 

Після невдалої атаки фашисти на деякий час вгамува-
лися. І з ворожих окопів не чути було жодного пострілу. 
«Напевне, теж обіду чекають»,— подумав Трохим, стежа-
чи, як на поле бою поповзли санітари, відшукуючи пора-
нених. 

Яскраво, зовсім не по-осінньому світило сонце. Над по-
лем шугала галаслива зграя граків. А в низині, за воро-
жими окопами, зблискувало плесо чи то річечки, чи одаде* 
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сенького степового озерця. Трохимові навіть не вірилося, 
що якихось п'ятнадцять хвилин тому тут гримів бій, виру-
вала рукопашна. І, мабуть, не вірив би, коли б не оті за-
гиблі, що залишилися між окопами. 

Трохимові треба було роздобути пістолет. їхня четвірка 
нерозлучних друзів — брати Микола і Женька Давиденки, 
Вітька Ковач і він, що вважали себе справжніми партиза-
нами— вирішила: зброю треба роздобути ще до того, як 
ворог окупує селище. І бажано — пістолети. Поки що хоча б 
один на чотирьох. Адже беззбройним у катакомби не пі-
деш. Оскільки ж ні Давиденки, ні Вітька жодного разу не 
були на передовій, виконати це Трохим вирішив сам. Хлоп-
ці чекатимуть три дні, а якщо він не повернеться, на пере-
дову піде Микола або Вітька — кому випаде за жеребом. 
Так друзі домовились одразу. 

Але на передовій зброєю ніхто не розкидався. Зрозумів-
ши це, Трохим пройшов трішечки окопом і присів біля 
пораненого моряка, який, затиснувши зубами кінець бинта, 
перев'язував собі руку. 

— Давайте допоможу. 
— Допоможи,— охоче погодився поранений,—Учись. Мо-

же, й самому колись знадобиться. 
Трохим старанно перев'язав морякові кисть лівої руки, 

й обидва підвелися. 
— Скажіть,— стиха звернувся він до моряка.— Он там, 

па пригірку, це фашистський офіцер? 
— Офіцер. Не з хоробрих, за спинами солдатів ховався. 

Здається, я сам його і «заспокоїв». Занадто вже галасли-
вий був. 

Якийсь час обидва мовчки оглядали поле бою. Трохим 
розумів, що кращої нагоди не трапиться. Командира по-
близу нема, фашисти втихомирилися: жодного пострілу. 
А он уже хтось гукає, що привезли обід. Отже, зараз усім 
не до нього. Тільки-но поранений моряк відійшов за вигин 
окопу, Трохим вискочив зі свого укриття і поповз до вби-
того. Ні зі своїх, ні з ворожих окопів ніхто не помітив, як 
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він підповз до офіцера, схопив пістолет, що валявся у пи-
люці, біля застиглої руки вбитого, і подався назад. 

— Ти куди це повзав? — сердито запитав моряк, коли 
хлопчина, трішечки збившись зі шляху, зіскочив в окоп по-
руч нього. 

— Та так просто, цікаво,— відповів Трохим,— Ніколи в 
житті не бачив ворожого офіцера. 

Попрощавшись із моряком, хлопець пішов уздовж окопу 
і зустрів Журича, який ніс порожню каністру. 

— Покажи, як із ним поводитись,— попросив Трохим, 
видобуваючи з кишені пістолет. 

— Угу, непогана штучка...— покрутив Журич пістоле-
том.— Де ти його взяв? 

— В убитого фашиста. Он там він лежить, на пагорбку... 
— Це вже цікаво. І хто тебе послав за ним? Ходім, до-

рогою розкажеш. 
Уже йдучи з моряком до руїн хутірця, де стояла кухня, 

Трохим розповів про свій малесенький загін і про катаком-
би, в яких колись партизанили його дід і батько. А тепер, 
мабуть, доведеться і їм воювати з ворогом... 

— Он воно що! — завагався Журич.— Навіть не знаю, 
що мені з тобою робити, Пілоте. 

— Покажи, як ним користуватися — тільки й усього,— 
нагадав Трохим.— А я потім хлопців навчу. 

— Отож-бо, що хлопців... Це зброя. Почнете крутити-
вертіти, а пістолет пальне. Що тоді? 

•— Коли ви відступите ще трохи далі, фашисти палити-
муть по нас щодня. І що тоді? — передражнив його Тро-
хим.— А якщо нам на голови ненароком снаряд упаде, 
бомба або й цілий палаючий літак — тоді що?! 

— Ну, ти, Пілоте, дипломат...— розсміявся Журич, розу-
міючи, що далі відпиратися не зможе. Він ще якусь мить 
повертів пістолетом і досить швидко розрядив його. Потім 
показав хлопцеві, як треба набивати патрони (у пістолеті 
їх лишилося тільки три), досилати патрони у патронник, 
ставити на запобіжник і знімати з нього... 
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— Усе зрозумів? 
— Усе. Тренуватимусь уже на фашистах. 
Журич роздобув десь для Трохима казанок, і вони по-

обідали, примостившись на лавці біля воріт. Хата була 
зруйнована, обгоріла, а лавка ще мирно стояла під обпа-
леною, обчухраною осколками акацією. 

Навкруги тиша: ні гудіння літаків, ні пострілів. 
•—• Ага, примовкли,— сказав Журич.—• От цим фронт і 

страшний, що зовні тут нібито все добре: обідаємо, жар-
туємо, пишемо листи. І квіти на нічийній смузі ростуть 
собі, і птахи співають... Але тиша оця дуже небезпечна. 
Замилується боєць співом птахів, порине у власні спогади 
і навіть не почує, коли поцілить у нього снайпер або вда-
рить поруч снаряд... 

— Он ви де! — підійшов до них командир роти.—• А я 
вас розшукую. Старшина Журич, у долині дві машини мед-
санбату, евакуюють поранених. Відведи туди хлопця, мо-
же, вдасться пристроїти. 

— Єсть відвести,— тяжко зітхнув Журич. 
— А ти вже, юнго, пробач, що ми з тобою так неласкаво 

прощаємося,— підійшов командир до Трохима.— 3 усього 
видно, що хлопчина ти сміливий, але що вдієш? —• І, вже 
звертаючись до Журича: — Ну, давай, доїдайте на ходу, 
машина не чекатиме. 

— - А ми вже пообідали. Дозвольте йти? 
— Ідіть. 
Журич, а за ним і Трохим по-військовому повернулися 

і відійшли від капітан-лейтенанта на кілька кроків, коли 
раптом позаду почулося: 

— Стій! Кру-гом! Ану, морячок,— покликав командир 
Трохима,— підійди сюди,— І, не чекаючи, доки Трохим на-
близиться пішов назустріч.— Що це в тебе у кишені? Тіль-
ки швидко-швидко... 

На якусь мить погляди Трохима і морського офіцера зу-
стрілися. Хлопчина зрозумів, що просити й викручувати-
ся — марна річ. Утікати — теж. Усю роту пошле навздогін, 
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а впіймають. І хлопець мовчки видобув із кишені зама» 
цьорених штанів свою зброю і віддав її капітан-лейтенанту. 

— Ага! Ще й пороху понюхати не встиг, а вже трофеї 
збираєш,— суворо проказав командир.— Що це таке, стар-
шина Журич?! 

— - А й справді?! — розгублено стенув плечима Сергій,— 
Що це таке? Уперше бачу. Де ти взяв його, халамидни-
ку?! — гримнув на Трохима. 

— Не старайтеся, Журич,— обірвав його командир.— 
Актор із вас нікудишній. Але з вами поговоримо потім. 

...До медсанбатівських машин Трохим і Сергій підійшли 
мовчки, намагаючись не дивитись один на одного. «От і 
все,— з розпачем думав Трохим.— Це ж треба: повернутись 
із передової ні з чим!» 

Журич підбіг до жінки-воєнлікаря, щось довго доводив 
їй, весь час киваючи у бік Трохима, аж поки нарешті не 
вмовив посадити його на одну з машин. Одначе в останню 
мить Трохим відмовився. 

— Не сяду я на машину,— твердо заявив він Журичеві,— 
Там поранених стільки, що й не поворухнутися. Треба ж 
совість мати. Командирові скажи, що відправив машиною, 
а я й пішки дійду. 

Відійшовши трохи і озирнувшись, Трохим побачив на 
пригірку, біля вщент зруйнованого хутора, обгоріле дерево, 
а поруч знайому постать Журича.., 

2 

З моря проривався вологий солонкува-
тий вітер, визбирував пожовкле листя і скидав його у ме-
рехтливе плесо стй'вка. Зграя диких качок повільно обле-
тіла Шкодову гору, що жовтавіла по той бік ставка, і без-
гучно потяглася, обминаючи селище, на південь. 

Трохим сидів на березі і задумливо стежив за польотом 
птахів. 
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— Ну, нарешті,— почув раптом голос Віктора Ковача, 
що нечутно підійшов ззаду.— Ми вже думали, що тобі вда-
лося пристати до якогось полку. 

— Не вдалося,— похмуро відповів Трохим, потискуючи 
Вікторові руку. 

— До передової ти хоч дійшов? 
— Звичайно, дійшов. Побачив би ти, як воюють моряки! 
— А ти був там, де моряки? — враз загорілися очі в Ко-

вача. 
— Так, батальйон морської піхоти. Але ж мене так і не 

взяли. Кажуть — наказ є: всіх хлопчаків відсилати назад, 
до міста. 

Десь далеко в степу знову ожили гармати, а там, де 
щойно була зграя птахів, з'явилася ланка фашистських 
бомбардувальників, за нею друга, третя... 

— На порт пішли, гади,— стиха проказав Віктор, присі-
даючи біля Трохима й напружено стежачи за літаками. 

— На порт. Або ж дізналися, що до міста підходять із 
Севастополя кораблі. Знову атакуватимуть ще в морі, на 
підході до одеської затоки. 

Одначе, цього разу до моря літаки не дійшли. Скидали 
бомби на передмістя. Може, злякалися зеніток, а може, ма-
ли такий наказ. 

— Здається, на Пересип скинули,— мовив Віктор. 
— Точно, па Пересип,— відповів йому Микола Давиден-

ко, підходячи. За ним поспішав і його молодший брат 
Женька.— Напевне, на завод імені Жовтневої революції. 

— Найгірше, що наші жодного не збили,—• докинув Тро-
хим. Відбомбившись, фашистські літаки поверталися. 

Трохим не став нічого ні вигадувати, ні приховувати. Він 
розповів усе, як було. Хоч розповідь була досить невесе-
лою, бо ніякої зброї Трохим не дістав, хлопці не су-
мували. 

— Нічого, зброя у нас буде,— заспокоїв друзів Віктор, 
вислухавши його розповідь. Він був трохи старший за Тро-
хима і Миколу, встиг майже рік проплавати юнгою па 
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судні «Тамань» і вважав себе найдосвідченішим серед 
них.— Головне, причаїтися, коли прийдуть фашисти. Кіль-
ка днів доведеться протриматися «на поверхні», придиви-
тися, що й до чого, запастися харчами і вже тоді, підібрав-
ши ще кількох хлопців, податися в катакомби. 

Високий, худорлявий, з густою чорною чуприною, яка 
вічно спадала йому ца очі, Віктор трішечки скидався на 
циганчука. А тільняшка і кльош не дуже пасували йому. 
Та все ж таки хлопці поважали Віктора: як-не-як він 
устиг побувати юнгою! Друзі так і кликали його — Юнга. 
Напевне, він став би командиром їхнього маленького за-
гону, але чомусь сам запропонував: «Нехай командиром бу-
де Пілот. Він знає катакомби. Це його рідна стихія. А я 
терпіти їх не можу. Душа моя не сприймає ці тхорячі но-
ри». І Микола та Женька погодилися. Тепер Юнга був у 
них комісаром. 

— Зброя, звичайно, знайдеться,— охоче підтримав Юнгу 
Трохим і, помовчавши, спитав:—А як там мої? Батько ще 
не повернувся? 

—• Батько — ні. А мати кинулася тебе розшукувати,— 
відповів Женька. 

Він завжди випереджав рудого неповороткого Миколу. 
Сам меткий, білоголовий, ні натурою, ні зовнішністю не 
був схожий на брата. Зате обидва вже були досить міцні 
як на свій вік. Вони завжди трималися разом. І навіть нав-
чалися разом з Трохимом у сьомому класі. Казали, що Ми-
кола навмисне залишився в п'ятому на другий рік, аби 
вчитися з Женькою в одному класі. 

— І що ви говорили матері? — стурбовано запитав Тро-
хим. 

•— Те, що й треба було,— відповів Микола.— Ми сказа-
ли, що ти подався розшукувати ополченців, щоб побачитися 
з батьком. 

— Це, мабуть, її не заспокоїло,— похитав головою Тро-
хим. 

— Звичайно, ні,— мовив Женька.— Вона до історички 
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нашої ходила, Вероніки Петрівни. І Риту розпитувала,— 
хитрувато примружився він. 

При згадці про Риту Трохим густо почервонів і відвів 
погляд. І що за звичка в матері: як тільки розшукує його — 
одразу ж до Рити. А потім хлопці насміхаються... 

— Ну, добре, добре. Про це потім,— врятував його Вік-
тор. 

— А ти сам чому не захотів піти на фронт? — вихопив-
ся з-поза братової спини Женька. Він вважав, що йти на 
фронт слід було всім чотирьом, але Юнга відмовив їх від 
цього наміру. Чотирьох їх одразу затримали б і відправи-
ли б назад до міста. Та ще й здали б у міліцію: мовляв, 
хтозна, що за група вештається тилами. 

— Не хвилюйся, малий, незабаром усі будемо на фрон-
ті.— А помовчавши трішечки, додав: — Зараз ми, напевне, 
бачитимемось дуже рідко. У мене справи на заводі. Це я 
до того, щоб ви були в курсі і не думали, що Юнга дезер-
тирував. 

— А що там? — поцікавився Трохим. 
• Усього я вам сказати не можу, хлопці. Але справа 

серйозна. Я вже не раз просився добровольцем, ви знаєте... 
Так от, добровольцем мене так і не взяли, одначе викли-
кали і дали доручення. Але про це не маю права говорити. 

Ну що, хлопці,— зітхнув Трохим,— пора додому. Роз-
ходитись будемо катакомбами, треба вже звикати до них. 

Як це, катакомбами?— ; обережно перепитав Мико-
ла.— Аж до селища? А ти пам'ятаєш усі ходи? 

— Ну, чого ти причепився? — втрутився Женька,— Все 
одно краще за Трохима ніхто катакомб не знає. 

— У мене тут, біля входу, в потайному місці, є навіть 
ліхтарик і дві коробки сірників,— діловито мовив Трохим, 
першим спускаючись у вибалок.— Про всяк випадок. Фа-
шисти вже близько, можуть прорватися, і тоді... 

Підземелля зустріло їх затужавілою темрявою, вологим 
протягом і... приглушеним шумом моря. Трохим знав, що 
насправді шум моря, яке знаходилося кілометрів за вісім, 
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долинути сюди не міг. Та все одно, коленого разу, спускаю-
чись до батька в штрек, він на якусь мить завмирав і 
вражено дослухався «голосу моря», І був цей «голос» од-
нією із багатьох загадок підземелля, про похмурі лабіринти 
якого існувало чимало легенд. А для Трохима ці лабіринти 
були дивовижним світом, який він намагався пізнати з 
раннього дитинства. Таким же дивовижним, як і омріяна 
ним Антарктида. 

Трохим щодня носив батькові обід, допомагав пиляти й 
вантажити камінь, а тільки-но видавався вільний час, слу-
хав розповіді шахтарів або просто мандрував старими за-
бутими штреками. І тепер він, може, єдиний із селищних 
хлопців, міг пройти, не заблукавши, десятки кілометрів. 
Хлопець знав усі навколишні штольні, криниці, провалля і, 
звичайно ж, «лисячі лази». Вони виходили на поверхню в 
найнесподіваніших місцях, іноді далеко в степу, а іноді у 
чийсь двір. І про існування більшості з них мало хто й 
здогадувався. 

Трохим провів хлопців через завал, що трапився їм на 
шляху, і незабаром вони опинилися у великій печері. 

— Ну, впізнаєте? — тріумфуюче запитав Трохим, пово-
дячи ліхтариком, щоб хлопці могли оглянути «приміщення». 

—• Що тут упізнавати?!—вражено проказав Женька.— 
Це ж наша підземна школа! 

— Отож,— усміхнувся Трохим. 
Відтоді, як почалися щоденні бомбардування міста і дві 

бомби впали поблизу школи, вчителі вже побоювалися 
збирати стількох дітей під одним дахом. І вирішили про-
водити заняття в катакомбі, яка знаходилася неподалік. 
На початку вересня Трохим і брати Давиденки теж кілька 
разів були там на заняттях. Одначе дітей набралося чи-
мало, з різних класів, а катакомба була невеличка, тому 
вирішили, що вчйтимуться там лише діти молодших класів. 
Та й не до занять було вже їм, старшим. Насувалася зима, 
батьки на фронті, треба допомагати родинам. 

Тепер Трохим із сумом оглядав при тьмяному світлі пар-
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ти, стіл, класну дошку, біля якої раніше стояв прапор піо-
нерської дружини і лежали горн та барабан. 

— Заняття вже проводяться у школі? — запитав він 
Миколу. 

—- Ні. Позавчора на подвір'ї знову впала бомба. З вікон 
повилітали шибки, стіни потріскались. Знову тут навча-
ються. Але сьогодні неділя, вихідний. Завуч сказала, що 
навіть якщо фашисти увійдуть у селище, підземна школа 
все одно діятиме. 

З 

...Трохим чує голос Рити. Знову її го-
лос. Він чує, як дівчина кличе його. Хлопець бачить її пов-
новиде смагляве обличчя, на якому грайливо зблискують 
чорні очі, її чітко окреслені вуста. 

Він чує її голос й усвідомлює, що дівчина чимось стри-
вожена, що вона просить, благає прокинутися. І може, 
тільки тому, що до нього долинає її: «Та прокинься ж ти... 
Ну, прокинься, чуєш?!», Трохим не може повірити, що то 
все не сон і навіть не марення. Рита прийшла, і вона чимось 
стурбована. Схвильовано розповідає про п'ятикласника 
Вадика Крабова, який вчиться у підземній школі, що він 
під час перерви пішов у катакомби й заблудився. 

Уже остаточно переконавшись, що все це йому не насни-
лося, Трохим розплющує очі і щасливо усміхається. Так 
може усміхатися тільки людина, котра після далеких і не-
безпечних мандрів нарешті прокидається у себе вдома. По 
хвилі тихо каже: 

— Рито, ти прийшла? Ти навіть не уявляєш собі, який 
ти молодець, що прийшла... 

— А я рада, що ви нарешті зволили прокинутись,— кеп-
куючи, мовила Рита.— І що ви нарешті повернулися додо-
му. І взагалі, якби не цей Крабов із маминого класу, нога б 
моя сюди не ступила. 
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— Зрозумів,—ураз посуворішав Трохим.— Ти прийшла, 
і це не сои. Я зволив прокинутись і слухаю. Куди він зник, 
ваш Крабов? І коли це сталося? 

— З годину тому. Почався урок, а Вадика немає. Мати 
вирішила, що він пішов додому. Але одна дівчинка сказа-
ла, що він у катакомбах. Вадик їй сказав, що йде туди, і 
просив нікому не говорити. Дівчинка сказала, що він, ма-
буть, хоче знайти місце для штабу. 

—• Якого штабу? 
— Хіба я знаю? А один хлопчисько, Толик Вікторенко, 

зізнався, що Краба,— так вони називають Вадика між со-
бою,— і його підмовляв іти в катакомби. Але той не нава-
жився. Він просто боїться туди ходити. Дивно, що це Кра-
беня не боїться. 

— Чого там боятися? — стенув плечима Трохим.— Якщо, 
звичайно, вистачить розуму не заходити занадто далеко. 
Ну, то я одягатимусь... 

— Добре, я вийду і чекатиму на вулиці. 
В цю хвилю двері прочинилися і в них з'явилися хитру-

ваті личка Трохимових брата й сестрички. 
— Пілот, вставай, до тебе «невеста» прийсла,—проше-

пелявила Вірунька. 
Обидва личка сховалися, і двері швидко зачинились. 
Якусь мить Трохим ще задумливо дивився на двері, а 

тоді підвівся і заходився одягатись. Рита ніколи не пово-
дилася з ним так, як сьогодні. 

Стосунки їхні складались трохи не так, як хотілося б 
Трохимові. Він завжди намагався опинитися там, де була 
Рита. І не пропускав жодної нагоди заступитися за неї. Ін-
коли навіть там, де в цьому не було жодної потреби. Що ж 
до Рити, то вона ніякої прихильності до хлопця не виявля-
ла. Навпаки, уникала його, як тільки могла, до всіх виті-
вок Трохима ставилася з осудом. А коли пробував погово-
рити з дівчиною, тільки поблажливо зиркала на нього або 
скептично посміхалася: мовляв, теж мені мудрець... 
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Ось так вона поводилася, Рита Ковалик, найкраща уче-
ниця в класі, донька найулюбленішої їхньої вчительки — 
історички Вероніки Петрівни Ковалик. Але він не гнівався 
на неї. 

Трохим швидко одягнувся, і за кілька хвилин вони вже 
поспішали вулицею селища. Зі сходу, від Пересипу, доли-
нали ревище літаків і глухі вибухи бомб. Мабуть, фашисти 
знову прилетіли бомбити заводи і Нафтову та Зернову га-
вані. А зі Шкодової та Жевахової гір били по літаках на-
ші зенітки. 

Вероніка Петрівна зустріла їх біля входу до підземної 
школи. 

— Ти вже все знаєш, Трохиме? — звернулася вона до 
Прушинського. 

— Усе, крім одного: куди подівся ваш Краба,—• якомога 
спокійніше відповів Трохим.—• Давно він мандрує? 

— Близько двох годин тому. Розумієш, ми не одразу 
(•похопилися. Вже тоді, коли про це сказала Олеика Во-
ловська. 

- Ясно. 
Але ж самому йти в катакомби небезпечно. Може, 

почокагш когось із дорослих? 
.і дорослими, звичайно, безпечніше, але шукати треба 

негайно. 
Трохим роззириувся, прикидаючи, кого б ще з товаришів, 

окрім Женьки, можна взяти з собою. Хотілося уявити, 
як себе почуває зараз той переляканий хлопчисько у ката-
комбах. Скільки він пройшов підземеллям за дві години 
блукань? І скільки тепер часу потрібно, щоб знайти 
його? 

До підземної школи спустилися всі разом, крім трьох 
хлопчаків, яких учителька послала за шахтарями. Але че-
рез завал, який відгороджував школу від штреку, переліз-
ли тільки Трохим і Женька. 

Трохим освітлював шлях ліхтарем. 
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— Ти знаєш цього хлопця? — запитав Женьку, коли воші 
відійшли метрів па триста в глиб катакомби. 

— Знаю. 
— Лякливий? 
— Та, здається, ні. Лиш кумедний трохи хлопчина. А чо-

му ти питаєш? 
— Якщо злякався, кинувся бігти й почав кричати, то 

вже, мабуть, знесилів. 
— А якщо не злякався? 
— Тоді зможе протриматися дві або й три доби. За цей 

час, напевне, хтось із нас натрапить на нього. 
—• А якщо ні? 
— Ти що, вперше в катакомбах?! — оглянувся на нього 

Трохим.— Тоді навіщо запитуєш? 
Кілька хвилин ішли мовчки. Десь там, у пітьмі підзе-

мелля, заблукав хлопчина. І вони думали зараз про нього. 
Трохим пригасив ліхтар, аби тільки ледь-ледь жеврів—-
гас треба було економити. В нього була ще свічка, а на 
неї в такій справі надії мало. 

•— Сам ти хоч раз блукав у катакомбах?—спитав рап-
том Женька. 

— Бувало... 
— І що ж? Страшно було? 
— Першого разу, як тільки зрозумів, що йду не туди,— 

заплакав. Не кричав, не кидався в усі боки, а просто йшов 
і ревів. Не зі страху, а так... Себе жаль стало. Та ще бать-
ка... Що лишився голодним, бо я ж обід йому ніс. 

— Щось мені не віриться, щоб ти плакав. Микола зав-
жди каже: «Пілот — хлопець залізний. Такий справді мо-
же Антарктиду пройти. Один, пішки. І виживе». 

— Fly, це твій Микола так вважає, бо не уявляє собі, 
що це таке — Антарктида. Я, правда, теж не дуже... Але 
все ж. А два роки тому я таки по-справжньому заблудився. 
Ходив лабіринтом щось із сім чи вісім годин. Було... Дивом 
врятувався — натрапив на «лисячий лаз», про існування 
якого не знав. Щасливий був!.. Видряпався із підземелля 
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і бачу: опинився в якійсь балці, кілометрів за п'ять від 
селища. Може, з годину лежав у траві, грівся на серпне-
вому сонці, і навіть не хотілося й роздивлятись, куди це 
мене занесло. Яка, думаю собі, різниця, куди? Головне, що 
джерельце поряд, трава навкруги, жайвір і сонце... Що я 
все це знову бачу. 

— Розповідаєш ти про це так само цікаво, як колись 
про Антарктиду,— зауважив Женька по хвильці мовчан-
ня.— Але як ти збираєшся пробути на кризі кілька тижнів, 
якщо самому в підземеллі побути кілька годин і то мото-
рошно? 

— Ну, це ж зовсім різні світи: катакомби й Антаркти-
да,— обурився Трохим.— Там я почувався б мандрівником, 
дослідником. А тут просто блукав. І загинути міг би. 

• • Там теж можна загинути,— не здавався Женька. 
Трохим знав його вперту натуру і зрозумів, що й зараз 
Жсчіькл під свого не відступиться.— Замерзнути в люті 
морози і все. Краще подумай, як тобі загартовувати, ну, 
цю, як його... 

— Силу волі? — підказав Трохим. 
— От-от. А то побачив зелену травичку, пташку в небі 

п одразу розкис. 
Пройшли ще метрів триста. На шляху їм трапилось кіль-

ка бокових штреків, але Трохим знав, що ці коротенькі 
штреки закінчувались тупиками, і не звертав на них. Тіль-
ки зупинялися й гукали. Якби хлопчина був там, він 
обов'язково почув би їх. Нарешті дісталися великої ви-
робки, від якої відходило одразу чотири штреки і з якої, 
власне, й починався лабіринт з усіма його ходами-пере-
ходами. 

— Тут треба добряче покричати. Може, почує. Добре 
було б. Тому що далі нам самим доведеться блукати, як 
у нічному лісі. 

Вони кричали, прислухалися і знову кричали. А після 
п'ятої чи шостої спроби догукатися блукача раптом почу-
ли із кутка виробки насмішкуватий хлоп'ячий голос: 
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1— Чого хрипнете? І тут усі горланять. А чоловік, може, 
тільки тому й забрів сюди, щоб посидіти в тиші наодинці. 

— Краба! — вигукнув Женька.— Трохиме, світи! Дивись: 
це ж він! 

Трохим підкрутив гніт, підняв ліхтар над головою і сту-
пив кілька кроків у той бік, з якого долинав голос Вадика 
Крабова. Там, на великій товстій плиті, сидів, по-турець-
кому підігнувши ноги, замурзаний хлопчисько. Вкорочений 
бушлатик, тільняшка, формений «морський», повернутий 
дашком назад кашкет і хитрувата посмішка на повновидо-
му обличчі... 

— Ти якого дідька розсівся тут?! — розлютився Тро-
хим.—• Ми тебе шукаємо, всі хвилюються, а ти сидиш, наче 
баклан на іржавому якорі, і вдаєш, ніби не чуєш, як ми 
горлаємо! 

— Ну, кричали ви так, що Білгород-Дністровська цита-
дель здригалася. А відповідати я так не міг. Я ж не боцман, 
у мене горло хирляве. 

Краба піднявся зі свого «трону» і, засунувши руки в 
кишені, пішов до штреку, з якого щойно вийшли хлопці. 

Трохим і Женька мовчки перезирнулися й рушили слі-
дом. Вони так і не змогли збагнути, що відбувається. Якщо 
цей Краба справді заблудився, то чому поводиться так, 
ніби ввірвалися до нього в кімнату й витягли з-під теплої 
ковдри? А якщо не заблудився, то чому сидів тут, наче си-
рота казанська? 

— Ти що, може, хотів перевірити: шукатимуть тебе чи 
ні?—запитав Трохим, коли дійшли до розвилки. Увесь 
шлях до неї вони мовчали. Поведінка хлопчини і вразила, 
й зацікавила. У тому, як Вадик тримається, відчувався 
твердий характер, незвичний для хлопчиська такого віку, 
і Трохимові це подобалось. 

— Давайте говорити серйозно,— втрутився Женька.— 
Краба, кажи по-людському: що сталося? Якщо ми вже 
пішли шукати тебе, значить, ми тобі друзі. І нам треба 
знати, чому ти сидів там. 
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— Як ти думаєш: якщо фашисти увірвуться в Криву 
Балку, нашу підземну школу вони «накриють» чи ні? 

— Виявлять, звичайно,— дипломатично відповів Жень-
ка.— Ну й що? 

— Отож. А до тієї виробки, в якій я сидів, фашисти так 
просто не сунуться. Хіба що загін пошлють. А треба по-
думати, де нам навчатися, коли наші залишать місто, чи 
не треба? 

Трохим і Женька знову перезирнулися. 
— То ти підшукував місце для школи?!—вражено ви-

гукнув Трохим. 
— Ну, а чого б це я топав аж сюди? Я вже бував тут. 

Але перший раз просто так придивлявся, про всяк випадок, 
про підземну школу не думав. А це вже спеціально пішов, 
щоб потім показати це місце Вероніці Петрівні. 

— Розумно, — погодився Трохим. — Але відгукнутися 
все ж таки треба було. Ми ж сюди не на прогулянку при-
йшли. Та й Вероніка Петрівна всю школу на ноги під-
няла. 

— Невже справді стільки шуму наробили? — аж тепер 
занепав духом Вадик. 

— Сам же й винен,— докинув Женька. 
— То, може, краще не виходити зараз, дочекатись, доки 

вгамуються? — зупинився Краба.— Хоча ні, краще вийти. 
Бо тоді кинеться шукати мати. З ременем. 

— Катакомби переверне, а знайде,— підтримав його Тро-
хим, сміючись. 

— Вона розкидає їх і потім заново складе. 
Тепер вони сміялися разом. 
«А що, хороший хлопець. З таким і на Південний полюс 

іти не страшно»,— подумав Трохим і, наздогнавши Вадика, 
що все ще з незалежним виглядом крокував попереду, 
обійняв його вільною рукою за плечі. 

— Хочеш — вір, хочеш — ні, а я розумію тебе, Крабо. 
Якщо колись тобі скажуть, що Трохим Прушинський за-
блудився, і ти підеш шукати його — я не ображусь. 
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— А я так і знав, що за тобою пошлють,— хмикнув Кра-
ба,— Про тебе в школі легенди ходять... Тільки й чуєш: 
«А Трохим ходив... А Трохим сам бачив... От піти б із Тро-
химом аж до Дністровського лиману...» 

Із катакомб, біля входу в які вже зібрався весь куток, 
Трохим і Вадик вийшли обійнявшись. І Трохим відчув: не-
даремно він витрачав час на ці пошуки. Зараз він знайшов 
ще одного надійного хлопця, який рано чи пізно стане на-
дійним помічником... 

4 

— Добре, що все закінчилося так ща-
сливо, добре, що так щасливо,— схвильовано повторювала 
Вероніка Петрівна, обіймаючи Крабова. Трохима ж стра-
шенно здивувало, що вчителька навіть не вилаяла Вадика, 
не намагалася з'ясувати, чому він опинився в катакомбах.— 
Які ж ви, хлопчаки!.. Як не жалієте нас, матерів та вчи-
телів своїх. А ти, Трошку, молодець,— додала вона, відпу-
скаючи Вадика, якого одразу ж оточили учні, бо кожному 
не терпілося почути розповідь про цю «підземну подо-
рож».— Знаєш, я приготувала тобі подарунок. 

— Який? 
— Поки що це наша таємниця. Правда, Рито? — всміх-

нулася вчителька, поглянувши на доньку. 
— Півгодини потерпить,— стримано всміхнулася Рита, 

все ще не бажаючи пробачити Трохимові, що не взяв її з 
собою в катакомби. 

— Тоді запрошуй його до нас. Бо, здається, вже й до-
рогу до нашої хати забув. 

...Будиночок Коваликів був густо обсаджений деревами. 
Садок завжди старанно доглядали, а навколо хати зали-
шали смугу шовковистої трави. І тим, хто потрапляв 
на це обійстя вперше, могло здатися, що хатина стоїть 
на лісовій галявинці. А особливо дивно було бачити цю 
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яскраво-зелену траву тоді, коли степ навколо ставав випа-
леним, вижовклим. 

— Чому ви не евакуювалися, Вероніко Петрівно? — за-
питав Трохим, щойно вони ступили на цю «галявину». 

Запитання застало вчительку зненацька. Вона зупинила-
ся і здивовано глянула на учня. Трохим, на превеликий 
жаль її, пе належав до відмінників, але, безсумнівно, був 
здібним хлопцем. Bona поважала його за серйозність, до-
рослість, якої бракувало багатьом іншим учням. 

— А чому ти запитуєш про це? 
— Вам треба було евакуюватися. Фашисти можуть уві-

йти сюди. Інші наші вчителі... 
— Деякі вчителі справді виїхали, деякі на фронті... Але 

в тому ж і суть, що залишилося нас мало, а комусь же 
треба навчати вас. Так, бої під містом, але школа наша 
працює. Діти вчаться. Знаєш, як у місті називають нашу 
підземну школу? Школою патріотів. І треба, щоб назва 
ця так і збереглася за нами... 

— Але ж працює вона тимчасово. А коли селище окупу-
ють фашисти, тоді що? 

—• Навіть якщо й окупують, школа діятиме. В катаком-
бах або просто на квартирах, але діятиме. Ну, прошу, за-
ходь до хати. 

«Отже, школа діятиме!» Новина вразила Трохима. До 
того ж, тепер йому став зрозумілішим і вчинок Вадика. 
Втім... 

— А Вадик знає про це? 
— Про що? — здивовано перепитала Вероніка Петрівна. 
— Про те, що школа патріотів діятиме під час окупації? 
— А звідки він міг дізнатись? Про це знають тільки 

п'ятеро вчителів, Рита і ти. Поки що... 
— Дивно. А ви знаєте, чого Вадик ходив у катакомби? 

Щоб підшукати місце для підземної школи. На той випа-
док, якщо фашисти окупують Одесу. 

— Он як! — вихопилося у вчительки. 
— Вадик ще раніше підшукав місце для неї і иавідував-
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ся туди вже двічі. Коли ми знайшли його, він сидів собі 
на кам'яній плиті в «класі» майбутньої школи... 

А подарунком для Трохима виявилася невеличка кни-
жечка, що називалася «Відкриття Антарктиди». Побачив-
ши її, хлопець розчулився і так розхвилювався, що, якби 
Рита непомітно не штовхнула його ліктем у бік, забув би 
навіть подякувати. 

— Це ви дістали спеціально для мене? — запитав він, 
увесь зашарівшись. 

— Для тебе, для тебе,— розсміялася Вероніка Петрів-
на,—Пам'ятаєш нашу розмову під час уроку? Якось я за-
питала, які події з тієї частини історії, що ми проходили, 
найбільше вразили тебе. А ти сказав: «Відкриття Антарк-
тиди». 

— Увесь клас тоді розсміявся,— докинула Рита й одвер-
нулася, мабуть, і тепер ледве стримуючи сміх. 

— Я сама була не від того, щоб посміятися,— підтримала 
її мати.— До шкільної історії Антарктида ніякого відно-
шення нібито не має. А потім подумала: а чому не має? 
Чому про Антарктиду в школі згадують лише географи, 
біологи та ботаніки — щоб сказати, що переважна біль-
шість цього велетенського материка — крижана пустеля? 
Адже ця земля має свою історію. Може, не таку давню, як 
інші континента, але багату, цікаву, а в деяких моментах 
навіть трагічну. 

— А на перерві я підійшов і запитав: «У нас нема яко-
їсь книжки про Антарктиду?» — пригадав Трохим.— Але 
було це рік тому. 

— Навіть трохи більше року. Проте Рита не дала мені 
забути твоє прохання. Вона й сама зацікавилася цією 
таємничою землею. От ми з нею і перечитували про Ан-
тарктиду все, що траплялося в газетах, журналах. Шкода 
тільки, що згадують про неї надзвичайно рідко. А оце рап-
том Дізналася від своєї колишньої однокурсниці, що є в неї 
книжка, в якій зібрано невеличкі розповіді про дослідників 
Антарктиди — починаючи від Джеймса Кука та російської 
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експедиції Беллінсгаузена і Лазарева. Є тут і про подорож 
норвежця Борхгревінка, і про похід до Південного полюса 
експедицій Амундсена і Скотта. Одне слово, книжка — твоя. 
Випросила в подруги назовсім. 

— Дякую,— схвильовано мовив Трохим, притиснувши 
книжку до грудей. Можливо, за інших часів цей дарунок 
так не розчулив би його. Але ж війна, фашисти біля міста, 
щоденні бомбардування, обстріли, а вчителька пам'ятає 
про їхню давню розмову і знайшла для нього книжку, про 
існування якої він і не здогадувався.— Я обов'язково по-
верну вам. 

— Сказала ж: не треба, дарую,— лагідно торкнулася 
вчителька його плеча.— Правда, я забула запитати тоді... 
Звідки в тебе це захоплення? Ти ж мрієш не просто побу-
вати в Антарктиді, а дістатися туди літаком — так я чу-
ла,— глянула вона на Риту. І Трохим зрозумів, що мрії його 
стали відомі вчительці завдяки доньці.—• До речі, дві остан-
ні оповіді саме про антарктичних пілотів. 

— Але жоден наш льотчик ще не бував на Антарктиді? —• 
з надією запитав Трохим. 

— Наші пілоти на Антарктиду поки що не літали. На 
жаль.— І вона хитрувато зиркнула на Трохима,—Заздрю 
тому, хто зробить це першим. Адже більшість континенту 
все ще не розвідана, не описана. То звідки ж все-таки ця 
дивна мрія? Всі наші хлопці мріють про кораблі... перетя-
ти екватор, побувати на Таїті... А тут раптом авіація, Ан-
тарктида... 

— Це ж предмет гордощів: мати мрію не таку, як усі! — 
іронічно докинула Рита.— Всі дивуються, а йому приємно. 

Трохим осудливо глянув на неї, але стримався. «Ну, чому 
вона така? — подумав,— Ось мати її ніколи не насміха-
ється, з нею можна поговорити серйозно про що завгодно». 

— Не в цьому справа. Я не обирав.цю мрію тільки тому, 
що хочу когось там вразити,— Рита повинна була здогада-
тися, що це «когось там» стосувалося передусім її.— Так 
сталося. Минулої весни я був у селі, в тітки. А в цей час 
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у тітчиних сусідів гостював колишній штурман полярної 
авіації, що свого часу літав па Шпіцберген, на Нову Землю 
і ще на якісь там острови. Я не запам'ятав, які саме, та, 
можливо, їх на звичайній карті й немае. А мріяв цей штур-
ман полетіти в Антарктиду. Майже місяць він відпочивав 
у селі, і щовечора я приходив до нього слухати розповіді 
про пілотів, про висадку зимівників на крижини. Він роз-
повів і про те, як потрапив в аварію на півострові Ямал, 
де його тільки дивом врятували ненці. І завжди згадував 
про Антарктиду. Так-от, він багато говорив про польоти в 
Антарктиду,— продовжував Трохим.— І сам готувався до 
таких польотів. Загартовувався, зимував з геологічною ек-
спедицією десь на Колимі. Але тоді, відпочиваючи в селі, 
він уже знав, що здійснити свою мрію не зможе... 

— Щось сталося? — співчутливо запитала Вероніка Пет-
рівна. 

— Виявилося, що вій серйозно хворий. Ніхто з лікарів 
не міг збагнути, як це сталося, бо фізично він був дужим, 
але... І літати йому категорично заборонили. А сюди він 
приїжджав, бо змушений був лікуватися в санаторії. 

— А як його звати? — запитала Рита,—Де він зараз? 
— Леонід Ковтуненко. А де він — не знаю,— спохмурнів 

Трохим.— Тітка моя казала, що нібито жити йому лиша-
лося зовсім мало. 

Леонід якось сказав хлопцеві: «Знаєш, Трохиме, мені 
здається, що ось таким і я був у дитинстві. От тільки нема 
в тебе мрії. А мрія повинна бути. Та ще й за мене ти по-
винен домріятн. І якщо побуваєш на Південному полюсі, 
згадай, що був полярний пілот Леонід Ковтуненко. І дуже 
мріяв долетіти туди. Але, иа жаль, не долетів... Не суди-
лося. В авіації таке буває. Випаде нелітна погода — і все». 

Трохим пам'ятав ці слова. Ну, може, не слово в слово, 
але пам'ятав. Проте пригадувати це зараз, при Вероніці 
Петрівні та Риті, не став. Незручно було. 

— Он воно що,— замислено мовила Вероніка Петрівна.— 
Шкода, що я не знала цього. Краще розуміла б тебе. Ато 
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думала собі: ну, звідки раптом? Син каменеріза, вічно про-
падає в катакомбах, а мріє про небо, літаки, Антарктиду, 
Південний полюс. Гадала, що все це несерйозно. Ти розу-
мієш мене? — поспіхом додала вона, побоюючись, що Тро-
хим може образитися. 

Десь неподалік почулося гудіння важких бомбардуваль-
ників. Трохим не бачив їх, але зрозумів: фашистські, знову 
пішли на місто, на порт. Розмова якось сама собою урва-
лася. 

Щойно шум моторів затих, Трохим ще раз подякував і 
почав прощатися. Він робив це так поспішно, ніби по тому, 
як у небі з'явилися бомбардувальники, перебування його 
в цьому привітному будинку стало недоречним. 

•— Нехай тобі щастить, Трохиме,— побажала на прощан-
ня Вероніка Петрівна, бачачи, що всі спроби вмовити його 
залишитися пообідати — марні. 

І вже звертаючись до доньки, сказала: 
— Ти, Рито, здається, хотіла навідатися до міста. Ось 

уже кілька днів тільки про це й говориш. 
— Так, я справді давно не була в Одесі. Цікаво, що там 

зараз на Приморському бульварі?—говорячи це, Рита 
дивилася на Трохима. 

— Я теж давно там не бував,— схвильовано мовив Тро-
хим.— Ось тільки віднесу книжку, попереджу своїх, і ми 
поїдемо разом,— проказав він, вискакуючи за двері. 

5 

Знайомий водій, що їхав до міста, по-
годився підкинути їх мало не до центру. Й ось тепер Тро-
хим і Рита мандрують вулицями, дивуючись змінам, які 
сталися тут за час облоги. Вкриті сажею руїни, вирви від 
бомб, барикади і протитанкові «їжаки» на перехрестях ву-
лиць... 

Фашистські літаки бомбардували порт й Одеську затоку, 
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де, напевне, стояли на рейді кораблі. Трохим і Рита в цей 
час були на Дерібасівській і не знали, що там відбуваєть-
ся в небі над портом, але добре бачили, як один із літаків, 
що вже повертав назад, раптом задимів і почав падати. 

— Іще один,— тихо сказав Трохим, щойно обоє опам'я-
талися після страшного вибуху, який пролунав десь непо-
далік,— на місто впав... 

Доки не закінчився наліт, вони стояли в міському саду, 
під кроною велетенського клена. їм чомусь здавалося, що 
це дерево може захистити їх від усього: бомб, снарядів, 
кулеметних черг із ворожих літаків. їм просто не вірилося, 
що під кроною цього клена з ними може статися якесь лихо. 
Адже саме тут, як колись розповідали їм на екскурсії, лю-
бив сидіти на кам'яній лавці Пушкін. 

— Трохиме, навіть якщо сюди ввірвуться фашисти, я 
исс одно приходитиму до цього дерева. 

Ні, в Одесі гітлерівцям не бувати. Наші війська не 
впустять їх. 

Рита зрозуміла, що хлопець хоче заспокоїти її, і тому 
по заперечувала. 

Краще давай домовимося: ми прийдемо сюди, до цьо-
іі) клопа, першого ж дня, тільки-но закінчиться війна. 

І І Л І І І Т І . якщо хтось із нас не доживе до цього дня, 
/іруПІІІ оҐкнГя.чконо повинен прийти,— задумливо мовив 
Трохим Іи розумієш мене? 

Гак, Рита легенько стисла його руку. Погляди їхні 
зустрілися. 1 Трохим відчув, що у ставленні дівчини до 
111,010 з'явилося щось нове. Незнане досі почуття світилося 
и її очах. 

І рішаючись за руки, вони пройшли Дерібасівською, звер-
нули до оперного театру і подалися до моря. У дворах біля 
колонок стояли довгі черги. З водою в місті було дуже 
скрутно, тому були введені карточки, за якими вона від-
пускалася. 

Нам, у селищі, легше — у нас дві криниці,— стиха мо-
ими Трохим, відчуваючи, що в горлі в нього пересохло. 
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Вони вийшли на Приморський бульвар і зупинилися біля 
пам'ятника Арману Рішельє. Літаків уже не було. З порту 
один за одним вийшли три невеликі кораблі. Навіть звідси 
видно було, що вони перевантажені — мало не зачерпували 
бортами хвилю... 

— Як ти вважаєш: дійдуть вони? — стиха запитала Ри-
та. 

— Повинні. 
І знову погляди їхні зустрілися. І Трохим раптом від-

крив для себе, які красиві в неї очі, а головне — добрі. 
Потім вони ще допомагали викладати з мішків із піском 

барикаду неподалік оперного театру. А пізніше, по дорозі 
додому, перечікували наліт фашистської авіації біля трам-
вайчика, що мав довезти їх до Слобідки, поближче до їх-
нього селища. Як не дивно, ця лінія трамвая і досі діяла, 
і це страшенно вразило обох. 

— Яким ти уявляв собі наш похід до міста? — несміливо 
запитала Рита, прощаючись із Трохимом біля свого бу-
динку. 

— Я не уявляв його ніяким,— чесно зізнався хлопець.— 
Мені не вірилося, що ми отак удвох із тобою ходитимемо 
вулицями... Якби не війна, ти, мабуть, ніколи не погодила-
ся б на таку прогулянку. 

— Ні, так ти нічого й не зрозумів...— із жартівливою 
скрутністю похитала головою Рита.— Нічогісінько. Ех ти, 
мандрівник крижаних пустель!..— І, помахавши йому ру-
кою, втекла до хати. 

6 

«...Ось наш літак пройшов над іще од-
ним пустельним острівцем, на березі якого копошилася не-
величка зграя пінгвінів. А далі, за смугою потрощеного 
льоду, починалася величезна крижана пустеля. Вона хви-
ляста, й іноді здається, що під нами знову море, тільки вже 
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замерзле...» Повернувшись додому, Трохим видобув із тум-
бочки зшиток, на обкладинці якого було написано: «Ан-
тарктичний щоденник», і зробив цей запис. Він почав вести 
щоденник свого майбутнього польоту на Південний полюс 
ще відтоді, як після знайомства зі штурманом полярної 
авіації Леонідом Ковтуненком визначив остаточно: стане 
льотчиком морської авіації і, перелетівши через океан та 
пів-Антарктиди, досягне Південного полюса. Це був що-
денник експедиції, якої ніколи не існувало. 

«Даю команду підготуватись до посадки. На станції 
Скотта ми маємо заправитися пальним, зробити кілька до-
слідницьких польотів над гірським масивом, що проліг за 
шість кілометрів од станції. А через чотири дні, якщо доз-
ІЮЛІІТЬ погода, взяти курс на Південний полюс. 

...Ось літак торкається крижаної доріжки антарктично-
го аеродрому і, пробігши по ній кількасот метрів, зупиня-
( п.ся. Ми спускаємося на землю Антарктиди і бачимо, як, 
радісно вимахуючи шапками, біжать до нас жителі антарк-
i іншого селища. Ми в Антарктиді! Я безмежно щасливий!..» 

Трохим підклав олівець. Сьогодні на диво тихий вечір, 
lie ('пиляються в небі фашистські літаки, не чутно громо-
ii и 1111 м /і .'і ,м <1 к ()ґ> і п і юї артилерії. Може, тому, що війна пода-
руип.піі riVIIIIIIV П І К Ш І спокійний вечір, Трохимові здається 

цілком ідіГк ікчіпою. І він поклав собі: протягом 
V І І'і 11 ] 1 1UTTII ЦСИ щоденник. Але весь він буде про ню 
см мсдпціїо майбутнього, і ні слова про війну. Ні слова!.. 

Пні шопу нзяв книжку «Відкриття Антарктиди», яку 
исрсчпі yuan тепер удруге. І через кілька хвилин разом із 
см иедиціею Амундсена вже ставав табором за кілька миль 
пі и ІІІндспиого полюса. Останній табір, останній привал, 
<" і л 1111 і іі перехід. Залишаючи цей табір, Амундсен накаже 
ішиісіпи чорний (щоб далеко видно було на тлі білого без-
меж/ки) прапор, прив'язавши його до вкопаного полозка 
саікч'і. А ще вони залишають намет, в якому зможуть пе-
репочити, якщо, звичайно, намет уціліє, ті, що прийдуть 
сюди слідом за ними. Передусім англійці з експедиції 
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Роберта Скотта. У наметі е три невеличкі мішки з оленячої 
шкіри, рукавиці, шкарпетки, секстант і кілька інших при-
ладів. Усе це може знадобитися англійцям, якщо ті вияв-
ляться у скрутному становищі. А ще залишають записку, 
в якій повідомляють, що 16 грудня 1911 року тут побували 
п'ять норвезьких дослідників: Амундсен, Бісланд, Хансен, 
Хассель та Вістінг. 

«Заради того, щоб, пройшовши весь цей незвіданий кон-
тинент, лишити таку записку за дві милі від Південного 
полюса, варто віддати життя»,— записав Трохим того дня 
у своєму щоденнику. 

7 

— А чому ти не евакуювалася разом 
із усіма пораненими? 

— Із медперсоналу лікарні не евакуюється ніхто. Ще 
йдуть бої, ще будуть поранені, та й багато хворих тут. їх 
теж треба комусь лікувати. 

— Треба,— погодився Трохим.— І все ж таки було б 
добре, якби ти евакуювалася. 

— Я так набридла тобі? — з сумною посмішкою запита-
ла Дівчина. 

— Що ти, Ритко? Хіба ти можеш набриднути? Просто я 
знав би, що ти там, у Криму чи на Кавказі, на нашій землі. 
І тобі вже ніщо не загрожує... 

Ритина зміна закінчилася, але повертатися додому вона 
не поспішала, й ось тепер, забувши про все, вони з Трохи-
мом брели добре второваною, ніби аж вкарбованою у ка-
м'янистий грунт стежкою. Вона в'юнилася парком і вибіга-
ла до глибокого яру, який перетинав селище. 

Зупинилися біля дерева з обламаними, понівеченими гіл-
ками, неподалік якого чорніла свіжа воронка від бомби. 
Якийсь час мовчки дивилися на посіріле небо, на якому 
крізь хмари проглядало бліде сонце. І вигляд його наганяв 
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на них смуток. Це був тяжкий, нерозвитий смуток людей, 
життя яких сповнене тепер лише чеканням страшного лиха. 

— Тобі не холодно? — запитав дівчину Трохим. 
Коса її розплелася, і вітер розвіював густе чорне волосся, 

раз по раз закриваючи ним смагляве обличчя. Трохимові 
подобалося стежити, як дівчина впевненим жестом збирала 
волосся у жмутик, на якусь мить затримувала його в руці 
біля скроні, ніби не знала, що з ним робити, а потім, різко 
хитнувши головою, закидала за плече. І після цього Тро-
хим непомітно торкався волосся кінчиками пальців, ледве 
стримуючись, щоб не погладити його. Ще й страшенно бо-
явся, що Рита помітить це і буде гніватися на нього. І це 
завжди пригнічувало його, збивало з пантелику. 

•— А через кілька днів цим садом, напевно, вже поход-
жатимуть вороги,— мовила раптом Рита. Цього разу вона 
бачила, як Трохим гладив її волосся, але нічого не сказа-
ла.— Віриш: мені не так страшно за себе, за всіх нас, але 
нестерпно думати, що саме ті, які вбивають наших солда-
тів і спалюють міста й села, колись увірвуться сюди, до 
цього парку, до лікарні, маршируватимуть вулицями Одеси... 

—• ІТе треба думати про це зараз,— тихо попросив Тро-
хим. Він почувався винним перед Ритою за те, що не в силі 
захистити її. 

— А про що можна? Про що треба думати зараз? — 
різко мовила Рита, але враз схаменулася і ніжно торкну-
лася рукою його руки.— Втім, пробач. Про це справді кра-
ще не думати. Принаймні хоч зараз. Сподобалася тобі 
книжка «Відкриття Антарктиди»? 

—• Так. І дуже шкода, що не знав про неї раніше. Уже 
перечитую вдруге. 

— Я згадала, що ти просив дістати щось про Антаркти-
ду, і нагадала про це матері. Але саме того дня, коли мати 
привезла книжку з міста, від знайомої бібліотекарки, ми 
дізналися, що ти зник. Чому ти не сказав, що вирушаєш 
па фронт, хоча б мені? 

— Не можна було... 
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Навіть мені? 
— 'Ги ж все одно здогадалася. 
— Звичайно. Але годі про це. Я дуже зраділа, дізнав-

шись, що мати роздобула для тебе цю книжку. Ти так ці-
каво розповідав про Антарктиду, що я теж почала мріяти 
про неї. Хоча, здавалося б, що там цікавого — вічна хо-
лоднеча, крижана пустеля, тисячі кілометрів мертвого без-
люддя... І навіщо людині така земля? 

— Це вона зараз така. А можливо, колись там будуть 
поселення, навіть міста. Ти ж читала: вчені передбачають, 
що в Антарктиді може виявитися чимало корисних копа-
лин. Збудують шахти, заводи... Наша Крайня Північ пе 
дуже й відрізняється від Антарктиди. А люди там живуть. 

Із-за Шкодової гори знову долинали постріли, а вся вер-
шина її була встелена густим димом. З моря теж чулася 
канонада. Напевне, стріляли з кораблів —по ворогу, що 
наступав берегом від Григорівського лиману. Або ж била 
берегова артилерія. Після короткого затишшя війна знову 
владно нагадувала про себе. 

Коли вони повернулися до лікарні, машин і підвід із по-
раненими, яких евакуйовували, вже не було. Натомість 
з'явилися дві санітарні машини з фронту. 

Трохим і Рита кинулись допомагати санітарам та мед-
сестрам. Один із поранених, ноші з яким Трохим допоміг 
зняти, був мертвий. Санітари накрили йому обличчя по-
лою шинелі, мовчки постояли над ним і понесли до моргу. 

— Ви б не крутилися тут, діти мої,—мовив санітар, бе-
ручись за ноші. 

«Ніколи не став би лікарем,— подумав Трохим.— Ніза-
що. Адже це нестерпно: щодня бачити, як страждають і 
вмирають люди». 



10 

Увечері повз їхню хату проходили вій-
ська. Машини, підводи, поріділі роти піхотинців. Й уперше 
всі ці частини рухалися не на передову, а до міста. 

Якийсь час Трохим стояв біля хати разом із матір'ю. 
Вони придивлялися до кожного обличчя, кожної постаті, 
сподіваючись, що раптом серед бійців виявиться хоча б 
один знайомий, який, можливо, чув іцо-небудь про опол-
ченця Трохима Михайловича Прушинського. Сподівалися, 
хоча знали, що батьків загін воював біля Хаджибейського 
лиману і що тут навряд чи можна зустріти бійця, який би 
щось знав про нього. Зрештою, мати не витримала і, роз-
плакавшись, пішла до хати. А Трохим лишився. Він хотів, 
він повинен був бачити наших бійців. Хтозна-скільки часу 
мине, перш ніж доведеться знову зустрічати радянські 
війська. 

А завтра вранці цими ж вуличками вже, можливо, йти-
муть колони фашистів. І хлопцеві було дуже боляче, що 
нікому буде зустріти їх кулеметним вогнем і зупинити хоч 
би па околиці Одеси. 

Раптом Трохим відчув необхідність негайно побачити 
Риту. Пому здалося, що коли вона буде поруч і вони три-
митнмутися разом, усе може змінитися. Але тривога не 

хлопця — завтра тут будуть гітлерівці, а він не 
ід.тпііі і і захистити ні своїх рідних, ні Риту... І вже самим 
безсиллям своїм завинив перед нею, перед їхньою друж-
Оою. Адже для них найдорожче зараз — їхня дружба! 

Ну що ж,— твердо мовив собі Трохим, проводжаючи 
поглядом невелику колону ополченців. їх було, мабуть, із 
двадцять, і, напевне, це все, що лишилося від роти чи ба-
т.'їльііопу. - Якщо вони змушені відійти, то боротимемось 
ми. У нас е катакомби. І зброя буде. Шкода тільки, що 
нема наказу видати хоч якусь зброю тим, що залишаються 
и місті». 

Десь у степу знову спалахнула стрілянина, почулися ви-
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бухи снарядів. Там усе ще тривав бій. Мабуть, відбивали 
останню атаку ті, що лишилися прикривати відхід основ-
них частин. І батальйон, в якому воює Журич, теж, напев-
не, там. 

Вже під ранок мати прилягла, а Трохим так, сидячи за 
столом, задрімав. Bin не міг лягти. Він чекав того немину-
чого, що мало статися вранці. Дрімав, навіть кілька разів 
засинав, але знову прокидався, стривожено поглядав на 
двері, на вікно і дослухався, дослухався... У нічному степу 
все ще стріляли. Хто там лишився? Скільки їх? І чому фа-
шисти не наважуються прорвати їхню оборону? Невже так 
і не зрозуміли, що війська залишили свої позиції? 

Раптом у двері злегка постукали. Чи, може, Трохимові 
почулося? Ні, стукіт знову повторився. Хлопець кинувся в 
сіни, відкинув защіпку. На порозі стояв батько! А з ним 
ще якийсь чоловік, на плечі якого лежала батькова рука. 

•— Тихо, нікого не буди,— стомлено проказав батько, 
зазираючи через плече сина до кімнати.— Ну, спасибі тобі, 
друже,— подякував чоловікові, що привів його,— Спасибі, 
рідний! Самому мені не дістатися б додому. Заходь до 
хати. 

— Ні, пішов я. Ще треба до своїх, аж на Далекі Млини. 
Прощавайте. Та пошвидше скидайте форму, бо вже на сві-
танку будуть фашисти. 

— Хороший чоловік,— пошепки сказав батько, коли то-
вариш його пішов.— Ми з ним тільки три дні знайомі. А не 
залишив мене самого. Довів додому. 

І потім, до самого ранку, в будинку ніхто не спав. На-
гріли води, щоб батько обмився, перев'язали рану — куля 
навиліт пробила йому стегно. А пізніше, заховавши сол-
датську форму, слухали розповідь батька. Його поранило 
ще позавчора. День пролежав у медсанбаті, потім добу — 
в якійсь квартирі на Пересипу, тому що медсанбат еваку-
йовувався і всім легко пораненим ополченцям було запро-
поновано розходитись по домівках, евакуювати у Крим їх 
не могли. Товариш, який привів його, теж був поранений, 
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тільки в руку. Вопи йшли до селища, хоча побоювалися, 
що тут уже гітлерівці... 

Увесь наступний день минув у тривожному чеканні. Але 
фашисти так і не вступили в місто. Це здавалося неймо-
вірним. Уже всі знали, що вночі наші війська потай заван-
тажилися на кораблі й залишили місто і що от-от можуть 
увійти гітлерівці. І все ж того дня жоден фашистський 
солдат не ступив на вулиці Кривої Балки. Невже вони й 
досі не збагнули, що відбулося?! 

•—• Мабуть, моряки на смерть їх перелякали,— насміш-
кувато мовив батько, коли Трохим чи не вдесяте повернувся 
до хати і повідомив, що фашистів досі нема.— Схоже, що 
вони ще тиждень не наважуватимуться увійти сюди. 

— Скажи краще, що робитимемо, коли увійдуть,— звер-
нувся до нього Трохим. Він сподівався, що батько запро-
понує піти в катакомби. Тоді зібрав би кількох хлопців, а 
батько переговорив би з каменерізами, й таким чином 
утворили б невеличку партизанську групу. 

— Ти ж бачиш, який із мене вояка,— сказав батько, зро-
зумівши, до чого веде син.— Рана ніби не така вже й 
страшна. Але в ногу. Та й крові багато втратив. А ти ж 
знаєш, що таке катакомби. Звичайно, нам все одно треба 
спуститися хоча б у найближчу до нашої хати катакомбу. 
Головне, перебути першу, найстрашнішу хвилю, коли ці 
іроди казитимуться тут і стрілятимуть у кого заманеться. 
Загинути на війні штука нехитра, а ти зумій залишитися 
живим і бити ворога. Ти зрозумів мене, Трохиме? Бо я твою 
натуру знаю. Треба вижити, щоб боротися. 

9 

Перші мотоциклісти з'явилися в сели-
щі тільки наступного ранку. Вони промчали звивистими 
вуличками, дали кілька черг із кулеметів по гайку, по за-
ростях бузку понад балками і, мабуть, вражені тим, що 
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не зустрічають ніякого опору, подалися далі, до міста. 
Слідом за ними, скрадаючись попід кам'яними мурами, 
роззираючись і поливаючи свинцем кривобалківські садки, 
посунула ворожа піхота. Фашистам і досі не вірилося, що 
радянських військ тут уже немає. 

Вторгнення застало Трохима зненацька. Він саме повер-
тався від Давиденків, коли провулками повз цього пром-
чав перший мотоцикліст. Кулеметник, який сидів у коляс-
ці, підозріло зиркнув на хлопця, що вигулькнув із-за рогу. 
І хтозна, може, й скосив би його чергою, але не встиг по-
вернути кулемет. Щоб не спокутувати долю, Тре хим присів 
на камінь під огорожею і сидів так, поки повз нього йшла 
колона ворогів. Солдати зиркали на нього, наче на без-
притульного, і йшли собі далі. 

Ясна річ, Трохим міг би вскочити в якийсь ближній двір, 
попроситися до хати і пересидіти там. Але йому хотілося 
побачити вороже військо — машини, танки, гармати, сол-
датів. Він хотів трішечки звикнути до нової обстановки, 
щоб потім зуміти побороти в собі страх перед ворогом, з 
яким доведеться зустрічатися часто і, мабуть, зблизька. 

Спочатку його дивувало, що фашисти, які проходили ву-
лицею повз нього, майже не зазирали в двори. Але потім 
збагнув: поспішають. Це приміське селище їх не цікавило. 
Ніхто не стріляє в них, ну й гаразд. їм потрібна була Оде-
са. Гітлерівці хотіли швидше вступити до міста, відчути 
себе переможцями. 

Ліворуч того місця, де сидів Трохим, була лікарня. Він 
добре бачив її ворота і бачив, що й вона теж не привер-
тає поки що особливої уваги фашистів. Щоправда, кілька 
солдатів зазирнуло туди. Але, переконавшись, що там ні 
хворих, ні медперсоналу немає, подалися вони до міста, 
полишаючи селище на тиловиків. 

За якийсь час із-за рогу знову долинуло гурчання моторів. 
Ось проповзло кілька невеличких, схожих на неповоротких 
крабів, хрестатих танкеток, потім з'явилися чотири ван-
тажні автомашини з піхотою. І ніхто з тих гітлерівців, що 
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були на четвертій машині, не встиг ніяк зреагувати на 
появу сивоголової о матроса, що з'явився у воротах лікар-
ні. Як він опинився там, де переховувався, чому ті, хто ог-
лядав приміщення, не виявили його —цього вже не дізна-
ється ніхто. Голову його і руки обвивали закривавлені 
бинти, з плечей звисала пошматована тільняшка, і Трохи-
мові здалося, що матрос цей тільки якимось дивом під-
нявся з могили. Помітивши його, водій з несподіванки, а 
може, зі страху навіть пригальмував автомашину, і цього 
було досить, щоб, ступивши ще два кроки від воріт, матрос 
лівою рукою кинув гранату в саму гущу ворожих солдатів. 
А за хвилю повів автоматом, даючи останню, коротку чер-
гу, наче прощальний салют самому собі, і впав. Може, 
поцілив у нього осколок власної гранати, а може, те, що 
він вчинив зараз, вичерпало всю енергію вмираючої люди-
ни. Бо він тільки й беріг сили для цього останнього свого 
солдатського подвигу. 

Автомашини зупинились, здійнялася безладна стріляни-
на. Фашисти кинулися до матроса, метнулись у двір лікарні, 
щоб прочесати всю територію. Скориставшись цим сум'ят-
тям, Трохим, задкуючи, відійшов до хвіртки, вскочив у двір 
і причаївся за огорожею. Із цього сховку він бачив, як, пе-
реконавшись, що в лікарні нікого немає, розлютовані фа-
шисти потягли моряка до воріт і вже мертвого повісили 
на дереві. Напевне, з помсти, з бажання навіяти жах на 
кожного з жителів цього мовчазного, ніби вимерлого се-
лища. 

Того вечора Трохим записав у своєму «Антарктичному 
щоденнику»: «Якщо я досліджу в Антарктиді не вивчену 
досі територію, я назву її Землею, на якій ніхто ніколи не 
воював». 
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Наступного ранку Трохим допоміг ма-
тері перев'язати батька і подався за дровами. У селищі 
роздобути їх ніде, а в степу, поблизу дороги та по балках 
ще валялися рештки розтрощених підвід і машин, ящики 
з-під снарядів та інший непотріб. І там можна було на-
брати в'язку дров. 

Проходячи повз замаскований кроною полеглої шовко-
виці вхід у катакомби, Трохим зупинився і, розсунувши гіл-
ки, оглянув його. Довкола не було жодних слідів. Він уже 
не раз чув про те, що в їхніх катакомбах діє партизанська 
група, знав, що «катакомбники» вчинили кілька сміливих 
нападів на ворожі патрулі. Проте зустрічатися з партиза-
нами й досі не доводилося. Як на те, і Вітя Ковач зник не-
відомо куди. Він був дитбудинківцем, і лише нещодавно, 
уже на початку війни, коли «Тамань», на якій Віктор ходив 
юнгою, потопили фашистські літаки, якась далека родич-
ка погодилась дати йому притулок. От вона й сказала Тро-
химові, що Вітя евакуювався в Крим, а пізніше влашту-
вався на якийсь корабель юнгою. Але Трохим не вірив їй. 
Віктор десь тут, у селищі або в місті. Можливо, навіть у 
партизанському загоні. «Ну, що ж,— подумав він,— зиму 
якось протримаємось. А навесні батьки подадуться в село 
до родичів, а я — в катакомби». Він насторожено оглянув-
ся і знову старанно замаскував вхід. Це була їхня, «родин-
на», катакомба, розташована за якихось п'ятдесят метрів 
од хати. У селищі про неї навіть мало хто знав. А в разі 
небезпеки сюди можна було прорватися, навіть якщо фа-
шисти оточать їхній куток. 

Трохим спустився в глибокий яр, що півколом огинав 
їхню садибу і по дну якого жебонів струмочок, та й по-
дався на околицю селища, щоб якомога менше потрапляти 
на очі патрулям. Переходячи з яру в яр, він дістався да-
леко в степ аж у долину, в якій під час оборони міста ар-
тилерія розбила ворожий обоз зі зброєю та боєприпасами. 
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Трохим бував тут уже кілька разів і завжди повертався з 
великими в'язками дров. Та не він один навідувався сюди, 
і тепер тут лишилися тільки тріски. Трохим і їх зібрав у 
мішок —• нічого не вдієш. 

В одному місці шосе підходило майже до краю долини. 
Трохим заліг там і довго стежив, як дорогою одна за од-
ною ішли автомашини з гітлерівцями, проїздили брички 
румунських обозників і навіть прогуркотіло кілька тан-
кеток, що йшли з міста і, мабуть, поспішали кудись до лі-
нії фронту. «От куди б треба було вивести партизанський 
загін,— подумав Трохим,-—та влаштувати засідку. І дати 
бій. А потім-—у катакомби...» 

Раптом одна з автомашин зупинилася. Шофер вийшов з 
кабіни і почав порпатися в моторі. Солдати, яким, напев-
не, набридло сидіти, позіскакували на дорогу, перемовля-
лися, реготали і позирали в бік долини. «Невже поміти-
ли?» — здивувався Трохим, побачивши, що п'ять чи шість 
солдатів, знявши з плечей автомати, рушили просто на 
нього. Він добре розумів: якщо фашисти схоплять його тут, 
він уже не зможе довести, що не зв'язаний з партизанами, 
його тут же застрелять або відвезуть у гестапо чи сигу-
ранцу. 

Не роздумуючи, вій шмигнув униз і пробіг долиною, а 
тоді кинувся до входу в катакомби. Уже підбігаючи до 
підземелля, вхід до якого був трохи більшим за лисячу 
нору, він спіткнувся об щось схоже на приклад гвинтівки, 
присипаної піском та прикиданої рештками розтрощених 
ящиків. З несподіванки навіть на якусь мить зупинився. 
Але часу на те, щоб відривати знахідку, він уже не мав. 
Упав біля входу, ящіркою заповз у нього і так, скраєчку, 
щоб можна було визирати, зачаївся. 

Фашисти, мабуть, справді помітили хлопця, бо тільки-но 
він скотився схилом, як пролунала автоматна черга, потім 
ще одна і ще... Вони вже й не бачили його, тому стріляли 
навмання. Та й взагалі, помітив, напевне, один із них, ін-
ші ж не були впевнені, що то йому не привиділося. Однак 
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вирішили все ж таки перевірити. Коли фашисти пройшли 
краєм долини, стрілянина припинилась. Про всяк випадок 
вони зупинилися у тому місці, де на протилежному схилі 
виднівся вхід у катакомби. 

Побачивши гітлерівців на тому боці долини, Трохим, зад-
куючи, спробував відповзти подалі і раптом відчув, що 
черевики вперлися у щось тверде. Розвернутися тут було 
неможливо, і він обмацав ногами стінки позад себе. По 
шкірі пройшов мороз: далі ходу не було. Лаз хтось зава-
лив. Він чув, що тиждень тому, коли фашисти тільки-но 
входили в місто, партизани обстріляли їхню колону біля 
однієї з балок. А коли гітлерівці кинули в бій підкріплен-
ня, месники зникли в катакомбах. Фашисти, не знаючи про 
існування входу до катакомб, довго прочісували навколиш-
ні балки, не розуміючи, що сталося, й ось тепер Трохим 
подумав, що, напевне, той перший бій відбувся саме тут. 
А потім партизани завалили вхід, яким відступали. Втім, 
зараз це вже не мало особливого значення. Він у норі, у 
пастці —• ось що жахливо! І якщо хоч одному з фашистів 
спаде на думку спуститися сюди і зазирнути... Тут його і 
застрілять або заколють багнетами. 

Трохим завмер, боячись ворухнутися. Фашисти все ще 
стояли на протилежному схилі і перемовлялися,— він чув 
їхні голоси,— але вже не стріляли. Так тривало, можливо, 
дві-трн хвилини, проте хлопцеві здалося, що минула ціла 
вічність, перш ніж почувся гуркіт мотора, а потім голоси 
тих, що лишилися біля машини. Трохим не розумів, що 
вони вигукували, але здогадався, що кликали солдатів, 
котрі стояли на краю долини. 

Перечекавши ще трішечки, Трохим виповз зі своєї схо-
ванки і, піднявшись схилом, знову визирнув на дорогу. 
Вона жила своїм звичним життям. 

Мішок лежав там, де Трохим залишив його,— біля роз-
трощеного воза, але коли хлопчина підійшов ближче, то 
помітив, що мішковину прошито кулями. «Ну й переляк 
же в них, якщо стріляють навіть по мішку,— задоволено 
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посміхнувся хлопець.— Ще й, напевне, доповідатимуть на-
чальству, що брали участь у каральній операції проти 
місцевих партизанів». 

Він вкинув у мішок ще кілька дощечок, які вдалося 
відбити молотком,— з сокирою батько ходити не дозволяв, 
патруль міг би затримати, вважаючи сокиру холодною 
зброєю. А коли вже зібрався повертатися назад, згадав 
про приклад, який трапився йому, коли втікав од фашистів. 
Трохим швидко знайшов те місце, шарпонув за приклад 
і побачив, що це коротенький кавалерійський карабін. 
Такого ж карабіна дав йому на передовій Журич, і хлопець 
тоді успішно випробував його під час атаки фашистів. 
А цей був прикиданий землею під час вибуху, але він 
залишився цілісінький, і магазин повний. От тільки замок 
і дуло забило глиною. «Тепер не соромно і в партизан-
ському загоні з'явитися»,— подумав хлопець, роззираючись 
і шукаючи, куди б заховати свою зброю. Одначе підходящого 
місця не знайшов. Ховати в тій норі, де щойно сидів сам, 
він не наважувався. Іти до другого входу в катакомби було 
далеченько, та й не був Трохим впевнений, що його теж 
не завалено або не заміновано. Бо деякі входи в катакомби 
фашисти уже замінували — він знав про це. І тоді хлопець 
зважився: обтер карабін полою куртки і засунув у мішок 
між дрова. Навіть якби патруль схопив його і виявив 
зброю в мішку, то видно, що карабін довго лежав у землі. 
А Трохим сказав би, що випадково натрапив на нього і 
взяв, аби, як і належить, за наказом коменданта здати 
його в поліцію. 

Щойно хлопець увійшов у селище, як побачив на стежці, 
що вела понад яром, румунський патруль. Офіцер і двоє 
солдатів ішли йому назустріч, і не зустрітися з ними було 
неможливо. «Добре, що не пішов яром, це викликало б 
підозру,—-гарячково подумав Трохим.— А тепер головне — 
не боятись і не поспішати... Вони нічого не помітять, воші 
нічого...» 

Підійшовши до них, Трохим повернувся боком і приту-. 
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лився мішком до кам'яного паркану, яким, за тутешнім 
звичаєм, було обгороджено двір, ніби чемно давав дорогу 
патрулеві, і навіть ледве помітно вклонився. Офіцер суворо 
зиркнув на нього, і, хоча нічого не сказав солдатам, один 
із них уперіщив хлопчину нагайкою. Так, про всяк випадок... 

11 

Трохим підійшов до «родинної» ката-
комби, оглянувся, чи нема когось поблизу, засунув у лаз 
карабін, а приклад закидав вижовклим листям. Він був 
задоволений: операція пройшла вдало, хоча ризик був 
чималий. Трохим підняв мішок і пішов до будинку. Але 
вже біля дверей раптом почув крик матері. Зупинився, 
прислухався. Так, чути було плач сестри та сердитий голос 
якогось чоловіка. «За батьком прийшли»,— здогадався хло-
пець, відскакуючи від дверей. З хати ще долинав крик, 
але прислуховуватися Трохим не став. Кинувся назад до 
входу в катакомби, вийняв карабін і, причаївшись за 
кущами бузку, почав стежити за дверима. 

Через якийсь час із хати вийшов високий худорлявий 
чоловік у довгій німецькій шинелі з пов'язкою поліцая на 
рукаві і повільно, ніби прогулюючись, пішов геть. Трохим 
почекав ще хвилини дві-три... Більше ніхто не вийшов. 
«Невже був лише один? •— здивувався він, тільки тепер 
згадавши, що карабін його забитий глиною і що стріляти 
з нього він не зміг би.— Якщо один, то, напевне, приходив 
пе для того, щоб арештувати»,— міркував хлопчина, кла-
дучи свою зброю назад у сховок. 

— Це ти, Трохиме? — на диво спокійно сказав батько, 
побачивши сина.— Приніс дрова? 

— Приніс. 
— Молодець. Роботящий у мене син. Шкода тільки, що 

дрова ці нам уже не знадобляться. Треба йти в катакомби. 
— В катакомби?! — зрадів Трохим.— Зараз? 
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— Чим швидше, тим краще. А ти, Ганю,— звернувся до 
дружини,— одягай дітей, балкою виходь за селище і ярами 
йди в село. Попросися до сестри, поживи поки що в неї, 
а там видно буде... 

Трохим допоміг матері зібрати брата й сестру і провів 
їх до балки. Там вони попрощалися, і хлопчина повернувся 
до хати. 

— Ну що ж, час і нам,— мовив батько. Він уже стояв 
посеред хати, спираючись па ціпок. Одягнутий був у зіжма-
кану солдатську шинелю та розбиті чоботи. Поранення 
було нетяжке — кістку не зачепило, але рана гоїлася довго. 
Отож йому йти було дуже важко. 

— Як же ти йтимеш? — запитав Трохим, беручи приго-
товану матір'ю сумку з трьома коржами і пляшкою під-
солодженої води — все, що вона могла для них зібрати. 

— Сам не знаю, але йти треба негайно,— рішуче відповів 
батько, з сумом оглядаючи хатину, яку він сам колись 
збудував.— Не в палаці, не в розкошах жили. І було нам 
тут і тепло, і затишно. Втім, по-різному було, а прощаюся 
оце — і сльози на очі навертаються. Хтозна, чи повернемося 
ще сюди. 

— Звичайно, повернемося. 
— ...Та й чи буде до чого повертатися. Дізнаються, що 

пішли в партизани,—каменя на камені не залишать. 
— А я з часом вийду з катакомб і скажу сусідам, що 

ми переїхали в село, до тітки. 
— Так і зробиш. Розповіси, що навідався з села. 
— А може, тобі ще не треба йти зараз? Полежав би, 

підлікувався. Дома або в Давиденків. 
— Ні, треба йти. Караїмов попередив... Вони все селище 

обнишпорять, а знайдуть мене. 
— Караїмов, отой портовик, що колись гостював у нас, 

тепер став поліцаєм?!—-вражено перепитав Трохим.— То 
це він навідувався і кричав?! 

— Став, як бачиш,— поплескав його по плечу батько.—• 
Але, здається мені, що там щось не так. Форму він одягнув 
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німецьку, а от душа... Одначе, тобі це не треба. Дав кілька 
хвилин на порятунок — і на тому спасибі. Ну, нам час іти. 
Через півгодини поліцаї вже будуть тут. 

Трохим увійшов у катакомбу слідом за батьком і знову 
замаскував отвір гіллям шовковиці. Погоні він не боявся, 
поліцаї йти в катакомби не наважаться. Але було б добре, 
якби про вхід цей вони так і не дізналися. Вій ще зна-
добиться партизанам. 

•—• Звідки це тут? — стурбовано запитав батько, послиз-
нувшись на стволі карабіна. Присвітив сірником і підняв 
знахідку. 

— Це мій. Треба взяти з собою. Хороший, з патронами, 
тільки й того, що ствол забило глиною. Але ж можна про-
чистити. 

— І давно він тут? — посуворішав батько. 
— Оце щойно приніс у мішку, разом із дровами. 
— «У мішку!..— передражнив батько.— 3 дровами!..» 

А якби патруль зупинив і зазирнув у мішок? Ти хоч 
подумав, що було б тоді і з тобою, і з усіма нами? 

— Але ж не зупинив і не зазирнув. А карабін маємо. 
Принаймні є з чим іти до партизанів. Думаєш, у них там 
склад зброї? 

•— Знаю, що не склад, а все одно за такі штучки тобі 
треба дати по потилиці,— буркнув батько.— Проте нічого 
не вдієш. Якщо вже є, то, звичайно, знадобиться. А ти... 
Ти, бачу, зовсім дорослим став,— поторсав його за шию.—• 
І зростом, і в плечах нівроку... Невже за ті два місяці, які 
я пробув на передовій? 

— За ці,— кивнув Трохим. Він розумів, що батько за-
говорив про це, щоб якось підбадьорити його перед важкого 
дорогою.— Ну, пішли... 

Спочатку вони довго пробиралися низенькими лазами, 
аж поки не дісталися великого штреку. Вони добре знали 
всі ходи, але уяви не мали, де, в якій частині катакомб, 
в яких закапелках цього велетенського підземелля могла 
розташуватися партизанська база. 
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Дві доби вони блукали, переходячи із штреку в штрек, 
обійшли всі відомі їм виробки, проте зусилля їхні поки 
що були марними. 

— Ти зміг би знайти шлях назад? — знесилено запитав 
батько, коли на третю добу вранці (у батька був старень-
кий кишеньковий годинник, і в часі вони орієнтувалися) 
присіли відпочити в одній із невеличких виробок. 

— Назад? Чому назад? Адже нам потрібно знайти пар-
тизанів. 

— І все ж таки: зміг би чи ні? —уперто допитувався 
батько. 

— Не знаю,—чесно зізнався Трохим.— Тепер уже не 
знаю. Це старі катакомби. Я рідко бував тут. 

•— Не виправдовуйся. На жаль, я теж втратив орієнтир. 
Рана проклята. Через неї ім'я своє забудеш. 

— Я тільки запам'ятав, що ми тричі звертали праворуч, 
потім двічі ліворуч... 

— От бачиш: тричі праворуч. Уже прикмета, вже легше. 
Скільки сірників у нас залишилося? 

Трохим видобув з нагрудної кишені піджака коробку. 
Там було лише два сірники. 

— Бережи їх. Може, тобі самому якось вдасться звідси 
вибратись. 

— А ти? 
— Я вже ие можу далі йти — сам бачиш. Рана відкри-

лася... 
Трохим це знав. Уже кілька разів батько знесилено 

падав, і тоді він клав його на шинель і тягнув, щоб дати 
йому можливість відпочити. 

— Надії на те, що ми зможемо розшукати загін,— ніякої. 
Третя доба. У нас ні їжі, ні води. Ми обидва знесилені. 
Сам ти ще, може, і врятуєшся, а зі мною — ні. Залиши 
мене тут і повертайся. Виходь на поверхню і добувайся до 
Нерубайського, до тітки... 

— Тоді вирішили: повертаємось разом. Нікуди я без 
тебе не піду. 
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— Підеш. Знайдеш вихід і повернешся за мною,— ви-
рішив схитрувати батько. 

Але Трохим розумів: якщо шлях сюди зайняв понад дві 
доби, то й звідси, навіть без пораненого батька, він вийде 
не раніше ніж через півтори-дві доби. Стільки ж потрібно 
потім, щоб повернутися за батьком і вийти на поверхню 
із ним. Вжахнувшись цієї думки, хлопець тільки зневірено 
посміхнувся. Ні, на такі хитрощі батько його не візьме. 
Вони йтимуть далі. Удвох. Доки вистачить сили. 

— А там, нагорі, зараз день. 
— День,— підтвердив батько,-—Дев'ята година ранку. 

Може, навіть і сонце світить. От тільки нам з тобою його 
вже не побачити... 

— Нічого. Треба спробувати прочистити дуло карабіна. 
Будемо йти і час від часу стріляти. Може, хтось почує. 

— Ти ж знаєш, що звуки тут швидко затихають. Це під-
земелля глухе. Та навіть якщо хтось і почує постріли, то 
хтозна, що подумає. І навпаки, почне відходити. 

Батько мав рацію. Та все ж таки Трохим вийняв шомпол 
і почав потроху прочищати ствол. Потім за це взявся 
батько. В нього виходило краще, отож незабаром прочистив 
і ствол, і замок. Коли все було готове і він уже намірився 
стріляти, то побачив, що Трохим спить. 

Знесилений, він присунувся ближче до сина і теж заснув. 
Вони не знали, скільки часу проспали,— шкода було 

тратити сірник на те, щоб подивитися на годинник. Але 
тепер обидва почувалися бадьоріше. 

— Ну, що, підводься, підемо далі,— першим заговорив 
Трохим, враз пригадавши останню розмову з батьком. 

— Гаразд, ми ще трохи пройдемо,— погодився той, дещо 
повагавшись.— Ще годинки зо дві. На вдачу. А потім... 
Потім ти зробиш те, про що я тебе просив. Повернешся, 
знайдеш вихід — і як домовилися. 

— Ні про що ми не домовлялись,— сердито відповів 
Трохим.— Шукатимемо, доки не знайдемо. Краще вистрі-
лити хоча б один раз. 
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Батько вистрілив. Підземелля швидко поглинуло звук 
пострілу. Катакомби й далі підступно мовчали. Отже, ніякої 
надії. Ніякої! Але залишатися тут не можна, треба йти далі. 

Ще через годину блукань вони раптом помітили слабкий 
промінець. Зраділи, поспішили до нього. Але то був не 
вихід. Звичайнісінька тріщина, через яку сіялося денне 
світло. Такі тріщини не раз зустрічалися старому каменя-
реві в тих місцях, де штрек підходив до яру. На схилах 
ярів якраз й утворювалися ці шахтарські світлячки. 
Тріщина — не порятунок. Але й біля неї вони трішечки 
постояли. Все ж таки видно вузеньку смужечку синього 
надвечірнього неба. І навіть рання зірка проглядалася у 
тій смужечці. 

І знову морок підземелля. Знову тяжкі, знесилюючі кіло-
метри штреків. Минуло ще годин з п'ять. Згасла остання 
іскра надії па те, що врешті-решт вдасться натрапити на 
партизанський табір, а отже, й надія на порятунок. Та 
раптом Трохим помітив удалині, у виробці, зблиск благень-
кого вогника. 

«Невже примарюється?!» — з жахом подумав він, бо не 
раз чув, що після довгих мандрів людині, яка заблукала 
в катакомбах, починають привиджуватися всілякі дива: то 
море, то вогнище, то степова далина... 

— Таки справді примарюється,— прошепотів він і потор-
сав батька, що впав на пошматовану шинель. 

— Ти щось бачиш? — запитав хлопець, коли батько під-
вів голову.— Ти бачиш вогник? 

— Вогник? — уже ледь чутно перепитав батько.— Ні, не 
бачу. Я вже нічого не бачу, сину... 

— І все ж таки там світло. Ти почекай тут. Я зараз... 
Він зняв з плеча карабін, який здавався тепер нестерпно 

важким, і, похитуючись, побрів туди, де в мороці під-
земелля все виразніше світив вогник каганця, де були 
люди. Він міг би крикнути, але чомусь боявся, що варто 
подати голос, як вогник згасне і тоді попереду на них 
чатуватиме лише страшна смерть блукачів. Ішов,., 
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Майже дві доби Прушинські відлежу-
валися після своїх мандрів у невеличкій виробці. Вхід до 
неї було завішено зшитими тонким дротом шинелями. За 
ліжка їм були покладені на каміння дошки, а простирад-
лами були шинелі. Ця виробка цілком могла б нагадувати 
кімнату, якби в стінах її було хоча б одне віконце. І якби 
не панував у ній вічний морок, якого не міг розвіяти навіть 
саморобний — зі снарядної гільзи — світильник. Одначе 
Трохимові їхнє пристанище якось одразу сподобалося. Не 
так затишком своїм — який там у дідька затишок?!—як 
надійністю. Спустившись сюди, він нібито опинився в 
іншому часі. А постійний страх, непевність, упокореність, 
якої вимагав «новий порядок» окупантів, залишилися десь 
там, на поверхні, в іншому світі, з якого вони вирвалися, 
наче зі страшного сну. Єдине, що перейшло з ними від 
світу, з якого втекли,— це ненависть. Вороги лишилися 
там, на землі, під сонцем, але скоєна ними кривда сягнула 
аж сюди, у глибінь цього темного підземелля. 

Під кінець другої доби їхнього перебування в загоні 
Трохим уже почував себе досить добре. Він устиг обійти 
весь партизанський табір, що розташовувався в трьох 
великих і кількох маленьких виробках, познайомився з 
деякими молодими партизанами і навіть зустрів двох 
знайомих каменярів, які раніше працювали в одній бригаді 
з батьком. Вони вартували десь на далекому посту і не 
знали, що Трохим Михайлович Прушинський із сином уже 
другу добу в загоні. Й оскільки він не міг підводитися, 
температура не спадала, а лікаря в загоні не було, ті 
двоє — Іван Климович Горданюк і Федір Григорович Гуж-
венко — самі взялися відпоювати свого товариша якоюсь 
трав'яною настоянкою. У них знайшлися банка малинового 
варення, трохи шипшини, пучечки якоїсь степової трави і 
навіть трохи валеріанових корінців. З усього цього вони 
й готували для Прушинського, мабуть, не знану досі 
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медициною настоянку, яку звали «катакомбним смертобо-
єм». І хоча Гордашок, як «старший знахар загону», запевняв 
батька й сина, що напій, котрий вони «вимудрували», 
готується за давнім рецептом, проте Трохим підозрював, 
що складали той рецепт вони самі. І був страшенно враже-
ний, коли через добу батькові раптом полегшало і він 
нарешті заснув глибоким спокійним сном. 

Як тільки це сталося, Трохим видобув із сумки свій 
зошит та заправлений у патронну гільзу олівець і вирішив 
продовжувати «Антарктичний щоденник». Як і раніше, він 
майже не торкався у ньому того, що відбувалося з ними 
зараз, восени сорок першого. Все, про що йшлося в щоден-
нику, було тільки витвором його фантазії. 

«...Вітер нарешті стих. Величезна рожева куля сонця 
виростала просто перед нами. Вона червонила вершини 
крижаних гір і сніг під нашими ногами. Сонце Антарктиди 
засліплювало нас, жахало і водночас манило до себе. 
Ця куля нагадувала нам гігантське далеке вогнище. Як-
би не вона, ми, напевне, давно пропали б — такими були 
знесиленими і виснаженими. Але сонце сяяло, і ми йшли 
до нього, як ідуть до вогнища: там тепло, там поряту-
нок...» 

Трохим так захопився своїм «Антарктичним щоденником», 
що навіть не помітив, коли до їхнього «куреня» — так 
партизани називали між собою ці невеликі виробки — 
увійшов командир загону Володимир Федорович Гармаш. 
Трохим познайомився з ним одразу, тільки-но партизан-
ський вартовий привів його і батька до табору. Одначе 
досі командир не турбував їх, напевне, чекав, поки від-
починуть. 

— Як почувається батько? — стиха запитав Гармаш, 
привітавшись із хлопцем. 

— Краще. 
— А ти, бачу, і зовсім героєм став,—- усміхнувся коман-

дир, підходячи до викладеного з каміння столика, на якому 
лежав «Антарктичний щоденник».— Лист? 
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-— Та ні,—зніяковіло відповів Трохим, закриваючи 
зошит.— Так, сиджу, вигадую щось. 

— Вигадуєш? І що ж ти вигадуєш? Вірші? 
— Ні, вірші не вмію,— засоромився хлопець. 
— Тоді вже геть цікаво. Дозволиш глянути? 
Трохим розгублено стенув плечима. 
— Якщо там якась таємниця — не бійся. Я не розголо-

шую таємниць. До війни я був учителем української мови 
й літератури. Водночас і директором школи. Вірші колись 
писав. У молодості, правда. Тому дозволь глянути не як 
командиру, а як учителеві літератури. 

— Таємниці, чесно кажучи, нема. Просто вам, мабуть, 
незрозуміло буде, що тут і до чого... 

— Якщо чогось не второпаю — поясниш. 
Вій підсів до світильника, видобув із нагрудної кишеньки 

окуляри і заходився читати. З першої сторінки. Прочитане 
захопило його, і хоча, мабуть, не все зрозумів, проте ні 
про що не запитував. Тільки час від часу відривав по-
гляд від зошита й уважно дивився поверх окулярів на Тро-
хима. 

— Усе це написав ти сам? — замислено запитав він, 
перегорнувши останню списану сторінку щоденника.— Хоча 
про що я запитую? По почерку бачу, що сам. Але... звідки 
ці факти? Ти десь читав про таку експедицію? 

— Такої експедиції ніколи не було. Досі не було. Після 
війни, напевне, буде. 

•— Отже, все, що тут .написано, ти вигадав?! — вражено 
вигукнув Гармаш. 

— Вигадав,— ніяково відповів Трохим.— Але хіба не 
могло б таке бути? 

— Чому ж, могло б... Я не звинувачую тебе в неправді. 
Я зовсім не про те. Скажи, чому ти пишеш саме про 
Антарктиду? Мрієш побувати там? 

— Не знаю,— розгублено відповів хлопець. Він чомусь 
почувався так, ніби його завели до вчительської для черго-
вої «виховної» розмови.— Хотілося б полетіти туди. 
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— І, звичайно, долетіти до Південного полюса? Як Вале-
рій Чкалов до Північного? 

Трохим мовчки кивнув. 
— Наскільки я знаю, туди вже літав якийсь пілот. 

Здається, американець. Не пригадую його прізвища... 
— Американець Берд. У 1929 році. 
— Отже, ти багато вже читав про Антарктиду і знаєш 

про експедиції, які досліджували її. Тобі, мабуть, хтось 
книжки діставав про Антарктиду? 

— Наша вчителька історії, Вероніка Петрівна Ковалик... 
Ви не знайомі з нею? 

— Ні, я вчителював не в Одесі. 
— Вона дістала для мене книжку, називається «Від-

криття Антарктиди». Там розповідається майже про всі 
експедиції. І про Шеклтона, і про Амундсена, і про Скотта. 
І про нашого моряка Кучина. 

Гармаш знову погортав зошит, помовчав. 
— Чесно кажучи, аж не віриться, що все це написав ти 

сам. Адже ти ведеш щоденник як член експедиції, що ви-
рушила в Антарктиду. Цікаво, цікаво... Я тобі от що скажу: 
чи станеш ти авіатором, не знаю. Але в тому, що маєш 
літературні здібності, можу тебе запевнити, як фахівець, 
як учитель літератури. Ти помічав це за собою? 

— Не помічав,— іронічно всміхнувся Трохим. Сама думка 
про те, що в нього може виявитися літературний хист, зда-
валася йому фантастичною. 

— Тобі скільки років? П'ятнадцять? 
— Майже шістнадцять. 
— А зовні ти виглядаєш старшим. Моя порада тобі одна: 

незважаючи ні на що, пиши свій «Антарктичний щоден-
ник». І нехай мрія ніколи тебе не зраджує. Якщо буде 
можливість, показуватимеш ці записи мені. З цікавістю 
читатиму. 

Щось стривожено проказав уві сні батько. Хитнулося 
полум'я у світильнику. Командир загону замовк, дочекався, 
доки Трохим Михайлович заспокоїться. 
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•— Ходімо до штабу. Нам треба поговорити. А батько 
нехай ще поспить. Сон повертає нас у дитинство, а це 
повернення завжди продовжує життя. 

«Сон повертає нас у дитинство»,— подумки повторив 
Трохим слова командира. Його сни теж не раз повертали 
у дитячі світи. Хтозна, продовжують такі сни життя чи 
ні, але хлопець любив їх, і кожного ранку після такого сну 
йому було радісно. 

Штаб розташувався у великій виробці. Вхід до неї був 
завішений ковдрами. Під однією стіною стояв великий, із 
грубих нетесаних дощок стіл, а навпроти — кілька таких 
же лавок, 

•— Ось так і живемо,— зітхнув командир по тому, як 
Трохим оглянув приміщення.— Важке тут життя, хлопче, 
ї зрозумій, я кажу це тобі не просто як новій людині. Кажу, 
щоб ти подумав, чи можеш лишатися у нас. Ти сказав, що 
мати твоя в Усатовому. 

— Так, у сестри. 
—• То, може, тобі краще податися до них? Там, мабуть, 

спокійніше, ніж у містах. 
— Я хочу залишитися у вас. 
— Розумію. Але ти повинен зрозуміти й нас. Підлітків 

ми вирішили до загону не брати. Хтозна, скільки нам 
доведеться пробути тут і до якої підлоти вдаватимуться 
фашисти, аби нас вижити звідси. Ось навесні, мабуть, і 
каральні загони пошлють, а потім замуровуватимуть та 
заміновуватимуть ходи, влаштовуватимуть засідки — вони 
вже й зараз їх влаштовують. До того ж умови тут... 

— Які умови — я бачу... 
Гармаш замовк. Трохим теж мовчав. Він відчував: усе, 

що мовилося командиром досі, було лише вступом до тієї 
серйозної розмови, задля якої Гармаш прийшов до їхнього 
«куреня». 

— Отже, ти вирішив це твердо? — все ще вагався ко-
мандир, порушивши нарешті мовчання. 

— Твердо. 



— Тоді ось що: нам потрібен розвідник. Ти, звичайно, 
ніколи не мріяв ним стати? 

— Ніколи. 
— Ми теж не мріяли жити в оцьому підземеллі, але 

доводиться. А ще до всього нам треба знати, що діється 
там, на поверхні. Багато у вас у селищі залишилося моло-
дих, середнього віку чи навіть і літніх чоловіків? 

—• Небагато. Хто на фронті, хто евакуювався, а дехто 
загинув в ополченні. 

— Отож. І поява на вулиці кожного чоловіка одразу 
насторожить ворогів. Через те нам потрібен розвідник-
підліток. Кому спаде па думку перевіряти в нього доку-
менти? А якщо перевірять, то документи твої будуть в 
порядку. Тому є шанс якось викрутитись. 

•— Гаразд. Я буду розвідником. 
—• От і добре,—- поплескав його Гармаш по плечу,— 

Я був певний, що погодишся. Треба обов'язково оформити 
якогось папірця. Так надійніше. А в селищі ніхто не 
повинен навіть підозрювати, що ти буваєш у катакомбах. 
Нехай вважають, що ти разом з матір'ю живеш у селі. їй 
самій важко, адже троє дітей, голод—в цьому нема нічого 
дивного. 

— То мені зараз треба іти до матері в село? 
— Хоча б на тиждень-два. І нехай мати чи родичі по-

просять старосту, щоб видав тобі папірець. Такий, як усім 
у сел і—що проживаєш там-то і тобі стільки-то років. 
Уявляєш, як було б добре мати такий документ! 

— Якщо потрібно, я поживу там якийсь час. 
— А потім зникнеш на деякий час. Мати скаже, що ти 

в місті. А батько твій... 
— Мати, напевне, вже сказала всім, що батько загинув 

під час бомбардування. Він так наказав. 
— Мудро, мудро... Коли зможеш піти в село? 
— Завтра. 
— Правильно, завтра і вирушай. Але щоб жодна душа 

ні за яку ціну не дізналася, що ти був у партизанів. Ти 
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прийшов із селища. Повернешся через два тижні. По дорозі 
придивляйся до всього, запам'ятовуй. Ознайомся з поряд-
ками в селі: коли починається комендантська година, як 
патрулюється село, де комендатура й обов'язково — пріз-
вища запроданців, які прислужуються ворогові. Це дуже 
важливо. Водночас придивися до молоді. Може, є хлопці, 
які зможуть допомагати нам. Нам потрібні будуть про-
дукти, медикаменти, десь треба буде підліковувати пора-
нених. Таких надійних людей ми повинні мати зараз не 
лише в Кривій Балці, а й по всіх навколишніх селах. Без 
їхньої допомоги в катакомбах ми довго не протримаємось. 
Отже, перше своє завдання, розвіднику Прушинський, ти 
одержав. Виконай його якнайкраще. 

13 

Стояла ясна, зоряна ніч. Посріблені 
інеєм віти дерев наче випромінювали блакитне світло, утво-
рюючи довкола крони мерехтливе холодне сяйво. І кожна 
крона ніби маленька планета, що за якимись незнаними 
законами тяжіння зависла над землею, не маючи сили ні 
впасти на неї, ні повернутися на свою далеку космічну 
орбіту. І коли Трохим наблизився до будинку Коваликів, 
то побачив, що він оточений цілим суцвіттям таких «плане-
тою». Кожна з них мала свою форму, своє сяйво і навіть 
свою мелодію... 

Зайшовши між дерева, Трохим присів, щоб краще можна 
було роздивитися навколо. Ні, здається, ніде нікого. І не 
чути ні кроків, ні голосів. Зараз він понад усе боявся на-
трапити на патруль. Здавалося, що кожен постріл у цій 
нічній тиші пролунає наче вибух снаряда і підніме на ноги 
весь фашистський гарнізон міста. І тоді порятунку вже не 
буде. А так не хотілося, щоб хтось вистежив його. 

Прушинський ішов до Коваликів у справі. Дуже важ-
ливій! Можна сказати, за завданням командира загону 

63 



(хоча ідею ного подав командирові він сам). Та все ж 
таки йому здавалося, що й Рита, і Вероніка Петрівна 
одразу здогадаються, що все це тільки привід, аби знову 
побувати в їхньому домі. Бо й справді, як давно він бачив-
ся з Ритою! Зрештою, він добре розумів, що ніяк не зможе 
приховати справжньої мети свого приходу. Тому хлопець 
хвилин десять стояв під вікном, не наважуючись постукати. 
А коли врешті-решт наважився, то спочатку постукав тихо-
тихо, так що й сам ледве, розчув цей стук. Однак удруге 
постукав сильніше і потім, затамувавши подих, чекав, чи 
хтось відізветься. 

— Хто там? — нарешті ледь чутно долинув голос Веро-
ніки Петрівни. 

— Це я, Трохим Прушинський. Відчиніть, будь ласка! 
Пробачте, що... 

— Відчиняю,— перебила його вчителька, і за якусь 
хвильку він уже опинився у темних сінцях. 

•—• Тебе переслідують, за тобою погоня? — злякано за-
шепотіла Вероніка Петрівна, гарячково беручи двері па 
защіпку. 

•— Не турбуйтесь, поблизу жодної живої душі. Коли б 
за мною гналися, то до вас я нізащо не зайшов би. Я лиха 
на вас не накличу. А вночі прийшов тому, що легше про-
братися непоміченим у селище. 

— Ну, про що ти говориш?— докірливо похитала голо-
вою Вероніка Петрівна, впускаючи його до кімнати.—• Тепер 
у всіх у нас одне лихо. 

— Ви вже пробачте, будь ласка, Вероніко Петрівно! Мені 
треба поговорити з Ритою. Розумієте, дуже серйозна 
справа. 

— Розумію,— вже спокійніше мовила вчителька, ставлячи 
па стіл гасову лампу, яку досі тримала в руці.— Розумію... 
Вона, звичайно, спить, але... 

— Я вже не сплю, мамо,— з'явилася у дверях сусідньої 
кімнати Рита. На плечах у неї була барвиста хустка. 

— Ти хотів би поговорити з Ритою сам на сам? 
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— Та ні, у мене від вас ніяких таємниць немає. Я хочу 
запитати Риту, чи серед теперішніх працівників лікарні в 
неї хтось є з близьких знайомих. 

— Тепер лікарню перетворили на госпіталь,— тихо ска-
зала Рита. 

— Я знаю. Отже, знайомі в тебе ще залишилися? 
— Гітлерівці наказали усім колишнім працівникам по-

вернутися на роботу,—докинула Вероніка Петрівна. 
— Правда? — зрадів хлопець.— Це ж чудово! 
—- Не розумію тебе,— аж відсахнулася Рита.— Чому ти 

в захопленні? Адже це означає, що всі ми під командою 
фашистів лікуватимемо ворогів. Тобто допомагатимемо їм 
заліковувати рани.— Рита говорила це спокійно, але на-
магалася особливо чітко підкреслити кожне слово. Трохим 
знав цю її звичку. Якщо Рита обурювалася, вона одразу 
починала говорити, незвично карбуючи слова. 

На якусь хвильку він розгубився. Дивився на її повно-
виде обличчя, на густе волосся, що лежало поверх великої 
«циганської» хустки, і просто забув, що повинен щось від-
повісти, якось відреагувати на її слова. 

—• Напевне, так потрібно...— втрутилася Вероніка Пет-
рівна,— їм, партизанам, потрібно. Розумієш, Рито? 

— їм потрібно, щоб я працювала на фашистів?! 
•—• Чому на фашистів? — опанував собою Трохим.— На 

нас. У нас теж є хворі й поранені. А з часом їх, очевидно, 
буде більше. Але нема вати, немає бинтів, ліків... Лікаря, 
правда, теле немає... Та що ж, будемо самі лікуватись, як 
можемо, тут уже нічого не вдієш. Я говорив про тебе в 
штабі загону. І командир просив передати, що було б 
добре, аби ти повернулася до лікарні чи госпіталю, як би 
це не звалося, підшукала там одну-двох подруг і підтри-
мувала зв'язок із нами. Особливо нам потрібні бинти. 
Якомога більше бинтів. Хоча б використаних, аби тільки 
добре випраних. 

— Розумієш...— знову подала голос Вероніка Петрівна.— 
Я повинна пояснити. Рита вже працює там. Три дні. Одначе 
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хотіла відмовитися. І відмовилася б, але я... Я боюся за 
неї... 

— Мамо, я не можу працювати там... Де завгодно, тільки 
не в госпіталі. Лікувати фашистів, які завтра стрілятимуть 
у наших бійців, спалюватимуть наші села!.. Як на це зва-
житись?! 

«Молодець, Рито,— з ніжністю подумав хлопець.—Я теж 
відмовився б. Гидко, страшно...» Але вголос мовив: 

— Тепер ти працюватимеш за дорученням партизансько-
го штабу, а це вже інша річ. Сотні наших людей працюють 
за завданням підпілля і партизанів у порту, на заводах, в 
лікарнях, на залізниці... Все одно працювати десь треба, 
бо інакше не проживеш. Але тоді вже працювати так, щоб 
підтримувати підпільників і водночас шкодити ворогам. Це 
не мої слова. Так сказав наш командир... 

Рита і Вероніка Петрівна перезирнулися. Трохим помітив, 
що обличчя дівчини враз полагіднішало, і вона полегшено 
зітхнула. Хлопець зрозумів: те, що він сказав зараз, при-
несло їм обом полегшення. Особливо Риті. Вона працюва-
тиме за завданням партизанів, отже, й вона буде причетна 
до боротьби... А це виправдовуватиме її у власних очах. 

Хлопець знав, що багатьом радянським людям хочеться 
хоч якось допомогти підпільникам у боротьбі з ворогом. 
Але не всі знають, як це зробити, не всі можуть зважитися 
на боротьбу. Тому й мучить сумління. Втім, мучить воно не 
всіх. Минулого тижня в загоні судили запроданця, який 
доніс на родину, що переховувала пораненого радянського 
командира. Це було не в Кривій Балці, а на Слобідці. 
Жінку, яка переховувала, і двох її доньок фашисти за-
арештували і розстріляли. Командира теж. Але перед стра-
тою одна з дівчат зуміла повідомити на волю ім'я зрад-
ника. Три дні чатували на нього партизани, а таки схопили 
і привели в катакомби, хоча мали завдання стратити на 
місті. Ризикуючи життям, привели, щоб судити... 

— У нас є трохи бинта і дві пляшечки йоду,— стиха 
мовила Рита. 
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— I таблетки. Для серця,—додала Вероніка Петрівна. 
— Я поговорю з Женькою Степанюк. Вона теж працює 

в лікарні. Візьмемо, що тільки зможемо. Зберемо бинти, які 
є вдома в інших дівчат, на перев'язку можуть піти і про-
стирадла. Одне слово, пе турбуйся. А поки що залишайся 
у нас. Правда, мамо? 

— Мені незручно було просити про це,— зізнався Тро-
хим.— Але, звичайно, краще буде, якщо залишуся. У мене 
ще є справа в селищі. Та чи зручно мені у вас залишатися? 

— Зручно-зручно,— м'яко мовила Рита, розуміючи, що 
соромиться хлопець передусім її. 

— Якщо раптом трапиться облава, ви не бійтеся. У мене 
є довідка, що я — житель села Усатового. А переночував 
я у вас, бо вранці зібрався на базар. У мене тут, у тор-
бинці, трохи зерна. Маю виміняти його на нитки і сіль. 

—• О, та ти передбачив навіть такі дрібниці! — здиво-
вано хитнула головою Вероніка Петрівна. 

— Доводиться все передбачати, адже від цього залежить 
життя. 

— Воно так...— зітхнула вчителька.— Ти, напевне, голод-
ний? 

— Ні. Спатиму. Вранці, тільки-но закінчиться комендант-
ська година, піду. 

Вероніка Петрівна постелила йому на канапі у невелич-
кій кімнатці, стіни якої були заставлені книжковими сте-
лажами. Там навіть по-особливому пахло книжками. Тро-
хим кілька разів бував у цьому домі, але в бібліотеці 
вчительки був тільки раз, коли зайшов з Ритою брати 
якусь книжку. Ще тоді його вразило, як багато тут книжок. 
Пригадує, що навіть подумав: «Просидіти б тут хоча б 
кілька годин, подивитися їх». Сам він дуже любив книжки, 
йому здавалося, що й прочитав уже немало. А тут раптом 
подумав: «Невже Вероніка Петрівна всі прочитала? Невже 
одна людина взагалі здатна прочитати їх усі?» І вже 
пізніше, у катакомбах, хлопець відчував, як йому бракує 
книжок, школи, друзів... 
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— Підземна школа не працює? — запитав він вчительку. 
•— Заборонили. Категорично. Викликали до поліції, 

попередили: якщо навчатимете підпільно-—смертна кара. 
— Отже, школи більше не існує? 
•— Ні, ми все одно навчаємо. Збираємося в когось із 

вчителів удома і проводимо уроки. 
— А в школі нашій — казарма,— зітхнув Трохим. 
•— Так, там фашисти. Я просила в поліції потурбуватися, 

щоб вояк кудись перевели і щоб школа знову працювала. 
То вони просто познущалися і знову попередили: за на-
магання організувати школу без відома влади — розстріл. 
Як за опір новому порядкові. Не знаю, чим усе це закін-
читься, просто не знаю... А та книжка,— раптом згадала 
вона,— пам'ятаєш, про Антарктиду?.. 

— Вона зі мною. В катакомбах. 
— Правда? — щиро зраділа вчителька.— Бережи її. Мрію 

свою бережи. Вона допоможе пережити все, що випаде тобі 
на віку. Ти і Рита щасливі вже тим, що ще можете мріяти. 
Нам, людям мого віку, замріюватися важче. 

Тієї ночі Трохимові снилося, що він безкінечно довго і з 
великим трудом піднімається на височезну заледенілу гору, 
на вершині якої цвіте яблуня. До вершини залишилося ще 
кілька метрів, коли він, не витримавши величезного напру-
ження, впав. Хлопець відчував, що якась сила не дає йому 
зрушити з місця та ще й тягне вниз, до урвища, до крижа-
ної безодні. Він не витримав і закричав. Від цього викрику 
прокинувся, але ніяк не міг розплющити очі і тільки відчув 
на своєму чолі дотик теплої руки і ніби почув голос матері: 
«Нічого, Трохимчику, нічого, це буває. Ти спи, спи...» й аж 
тоді знову заснув. 

Уранці хлопець побачив на столику біля канапи коржик, 
чашку чаю, перев'язочний пакет, медикаменти і дві записки. 
Одна — Вероніки Петрівни, в якій вона вибачалась, що 
змушена залишити його самого в хаті, і пояснювала, де слід 
заховати ключ, а друга була Ритина: 

«Прокинувшись уранці, я не повірила, що все це було 

68 



насправді,— писала вона.— Здавалося, то був сон... Навіть 
не наважувалася зазирнути до бібліотеки. І дуже зраділа... 
Іду на зміну. Бережи себе. Рита». 

14 

Уранці Трохим повинен був навідатися 
до людей, які мали передати для партизанів дещо з одягу 
та харчів. А водночас мав придивлятися до того, що діється 
у селищі, які оголошення вивісила «нова влада». Закинув-
ши за плече стареньку полотняну торбину, з якими частень-
ко можна було бачити селян, що збиралися на слобідському 
базарі, він пішов вулицями безлюдного, ніби вимерлого 
селища. Ішов, насвистуючи, наче йому нікуди поспішати. 
Хлопець знав, що зараз, удень, це найкращий засіб мас-
кування. Тим паче, що в його кишені лежав папірець з 
орлом і свастикою, який уже не раз рятував його від 
арештів. 

Саме звернув на одну з вулиць селища, коли раптом 
почув, що хтось наздоганяє його, й озирнувся. За ним біг 
хлопчина у старенькому вкороченому бушлатику і морсько-
му кашкеті дашком назад. Помітивши, що Трохим огля-
нувся, хлопець зупинився і помахав рукою, запрошуючи 
підійти. 

— Тобі чого? — досить різко запитав Трохим і, повернув-
шись, пішов геть. 

— Егей! — знову побіг за ним хлопчина.— Егей, чуєш? — 
неголосно гукав він. 

Щось знайоме було в постаті цього хлопчини, Трохим 
десь бачив його, але не міг пригадати зараз, де саме. 

— Ти що, не впізнаєш мене? — обурився малий, відхе-
куючись.— Я — Вадик Крабов. Ну, просто Краба. Ти шукав 
мене в катакомбах. 

— А, це ти, розвіднику надр? анітрішки не зрадів 
цій зустрічі Трохим. Він взагалі остерігався зустрічей із 
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знайомими. Не любив зайвих розпитувань та балачок.— 
Ну й що тобі потрібно? 

— Я тебе у вікно помітив, вибіг... 
— Коротше! 
•— Підемо до мене. Є справа. 
— Справа? У тебе — до мене? — насмішкувато окинув 

його поглядом Трохим. 
— Сказано, є,— значить, є,— насупився Краба.— І не 

дуже задирай носа. Дуже ти мені потрібен, щоб без діла 
бігав за тобою та горло дер. Я тебе давно розшукую. Одні 
кажуть: у селі, інші — в катакомбах. 

— Про катакомби — брехня. 
•— Сам знаю, що брехня. Не моє діло — де ти. Тут тебе 

один чоловік хоче бачити. Він у нас. Тебе Пілотом клика-
ли? 

•— Так. А що за чоловік? 
— Він щодня торочить мені: «Пілот, Пілот»,— бо ім'я 

твоє забув, а прізвища не знав зовсім. А я не можу вто-
ропати, про кого йдеться. У хлопців поспитав: кажуть — 
Прушинський. 

Трохим зрозумів, що розпитувати далі марна річ, все 
одно це вперте Крабеня нічого не скаже, поки не зведе з 
тим, хто його розшукує. 

Будинок був двоповерховий, багатоквартирний. Трохим 
пройшов услід за Вадиком дерев'яними сходами, які вели 
па другий поверх просто із двору, потім вузеньким захара-
щеним коридором •— й опинився у продовгуватій кімнатці. 

Краба зачинив двері, накинув їх на защіпку, а тоді під-
няв доріжку і відчинив дверці, що вели до підвалу. 

— Егей, виходьте! •— гукнув у морок.— Я привів Пілота. 
З підвалу вийшов моряк й, усміхаючись, ступив до Тро-

хима. Той очам своїм не повірив: це був старшина Журич! 
—• Я шукав тебе, Пілоте. Хто б міг подумати, що дове-

деться, але шукав...— розчулено проказав він.— Скажи од-
разу: ти маєш зв'язок з партизанами? Чи хоч, може, знаєш 
дорогу до них? 
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Трохим зиркнув па Крабу. 
— Мене вже немає,— зрозумів Вадик.— До речі, я ку-

пив для вас тільняшку,— кинув він Журичеві.— Майже но-
ву.—• І, вже виходячи з кімнати, пробурчав: — Стараєшся 
для них, стараєшся, так не цінують же! 

Журич постарішав. Зсутулена постать, виснажене, зжовк-
ле обличчя, на якому виразно проступали зморшки, а під 
бушлатом виднілися бинти — він був поранений у плече. 

— Що, запам'ятав не таким? — перехопив його погляд 
Журич, сідаючи на вкриту килимом лавку під стіною. 

— Ми всі були не такими,— ухильно відповів Трохим.— 
Як ти тут опинився? 

— Ціла історія. Ми лишились прикривати відхід основ-
них частин з передової. А вночі повинні були непомітно 
відступити. Та надвечір фашисти пішли в атаку. Ми теж 
піднялися. Ну, зійшлися в рукопашному бою і погнали їх, 
скільки треба було. Вернулися, хто міг. А мене поранило 
на нічийній смузі. Опритомнів лише на світанку. Туман, 
мжичка, і фашистів, як саранчі. Сунуть просто через мене, 
мало не на голову наступають. Ну, думаю, невже кінець? 
Так ні ж, не добили. Мабуть, не помітили. Аж увечері я 
поповз, але не до міста, а в тил ворога, зметикував, що 
там їх не так густо і можна десь відлежатися. Біля якогось 
хутірця мене, знепритомнілого, підібрали жінки і заховали 
в якомусь сарайчику, що виявився нічиїм, бо хату знесло 
вибухом снаряда. І коли б фашисти раптом знайшли мене 
там, то не змогли б дізнатися, хто саме переховував. Тож 
мене перев'язали, підгодували, а потім, як похолодніло, 
одна жінка перевела мене до хати. А в неї ж четверо ді-
тей. І не побоялася... Отак відлежався і почав думати про 
життя... 

Журич кілька хвилин мовчав, розтираючи плече, яке й 
досі поболювало, потім, уже похмуріше, продовжував. 

— Ну, а по дорозі в Савранський ліс мене схопили. Ко-
ли б гітлерівці, то одразу ж розстріляли б, моряків вони 
в полон не беруть. Але схопили мене румуни увечері за 
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селом. 1 повели до якоїсь там своєї примарії, чи як там 
вона зветься. Тож довелося вдавати з себе геть знесилено-
го, а коли ті двоє, що вели, повісили зброю на плечі і 
взяли мене під білі ручки, я схопив їх за загривки, пова-
лив і вирвав в одного з них карабін. Ну а далі поговорив 
по-своєму, по-розвідницьки. А виплутавшись із цієї історії, 
відчув, що до лісу через усю область мені не добратися. 
Через те вирішив іти сюди, до селища. Один чоловік ска-
зав, що в катакомбах є партизани. А я, тільки-но почув 
про катакомби, одразу ж про тебе згадав. Потім дві доби 
переховувався у катакомбі, біля ставка, але далеко за-
ходити не наважувався: таке підземелля я бачу вперше 
в житті. Там і натрапив на мене Вадик Краба. Привів 
сюди. Почали тебе розшукувати. І зараз ти прийшов із 
катакомб? 

Трохим мовчки кивнув. 
— А багато вас там? 
—• Та ні. Невеличкий загін. 
•— Ну, це поки що. Незабаром буде поповнення. Я впев-

нений. Не один я на хуторі відлежувався, повір мені. 
— Так, звичайно, загін ростиме. Але ми вже й зараз 

б'ємо фашистів. 
— Ну що ж, і за такі відомості дякую. А тепер спустися 

в мій «трюм», подивись там під подушкою. 
Там лежав пістолет. Щойно намацавши його, Трохим аж 

зрадів: «Той самий!» 
— Упізнаєш? — усміхнувся моряк, коли Трохим вийшов 

із підвалу, тримаючи в руках знахідку.— Я випросив його 
в командира, йдучи в розвідку. Він, звичайно, здогадався, 
навіщо мені цей пістолет, але все одно дав. 

— А коли схопили румуни?.. 
— Обеззброїли, ясна річ. Але потім я вибачився і віді-

брав назад. Що моє, те моє. Солдати вони, скажу тобі, ніку-
дишні. Тепер на тому світі, мабуть, скаржаться, що дядь-
ко поганий попався. А пістолет — твій. Один-єдиний патрон 
залишився. 
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Трохим подякував, але зброю повернув Журичеві. Той 
здивовано глянув на нього. 

— У розвідку ходжу без зброї. Бо коли б раптом затри-
мав патруль, то з пістолетом не відкрутишся,— смерть, 
шибениця. Я ось стою і думаю, як тебе в катакомби пере-
правити. Могли б піти й зараз, удень, але надто вже ти 
примітний у своєму бушлаті. А фашисти, як тільки вдер-
лись сюди, розстріляли всіх тих чоловіків, на яких поба-
чили тільняшки. Навіть одного старого діда, колишнього 
портовика. «Чорна смерть,— кричали,— чорні комісари!» 

— Так, і «чорні комісари»... Пригадую, як горлали: «Рус, 
чорний комісар, здавайся!» З тієї катакомби, що біля став-
ка, можна потрапити до партизанів? 

— Молена. 
•— Тоді чекатиму тебе там завтра вранці. Може, на той 

час вдасться і форму свою змінити. 
...Прийшовши туди наступного ранку, Трохим іще зда-

леку побачив біля входу до катакомби гітлерівця, що си-
дів собі на камені й спокійнісінько курив. 

Трохим шмигнув назад у катакомби, і, приготувавши до 
бою автомат, зачаївся, вичікуючи, чи не з'являться ще й 
інші фашисти. Він вирішив, що на нього чекає засідка. 

•— Може, тобі ще й показати, куди цілитися? — почув 
він раптом. 

Хлопець визирнув і побачив, що з-під шинелі німецького 
унтера виглядає тільняшка. То був Журич. І на колінах 
у нього лежав автомат. 

— Як це ти зумів? — радісно запитав Трохим, коли хви-
лювання трішечки вляглося. 

— Ти ж знаєш, в морській піхоті я був розвідником. От 
оце і є,— труснув трофейним автоматом,—звична розвід-
ницька робота. Правда, довелося трохи пополювати за ним. 
Аж на Слобідці взяв. Ну а сюди вже повертався сміливо, 
румунський патруль навіть шанобливо поступився дорогою. 
Тепер веди до командира. Може, розвідник морської піхо-
ти знадобиться й партизанам. 
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Вони зібралися у невеличкій комірчи-
ні, яка належала Крабовим. Мати Вадика зайшла до ко-
мірчини, побачила там і Трохима, і братів Давиденків, од-
наче, наказавши синові йти спати, ні слова не мовила його 
товаришам. А виходячи, навіть причинила за собою двері 
і через двір пройшла тихо. Хоча всі знали: аби хотіла ви-
турити їх, то, звичайно, здійняла б такий галас, що через 
хвилину нікого б не було в комірчині. А так вона просто 
мовчки згодилась, щоб хлопці лишалися, хоча вже настав 
комендантський час. Отож рискувала вона найбільше, бо 
порушувала суворий наказ окупаційної влади, що заборо-
няв навіть до хати впускати сторонніх, не заявивши в по-
ліцію. 

— Мабуть, нам не треба було збиратися тут,— розгубле-
но мовив Микола Давиденко, тільки-но Марія Степанівна 
Крабова вийшла. 

— Нічого не бійся. Про нас ніхто не довідається,— спо-
кійно відповів Трохим.—• А кращого місця для зустрічі нам 
не знайти. Звідси добре виходити з селища—городами, 
балками і до самої Шкодової гори. Та й ніч сьогодні тем-
на. Місяця немає, саме раз... 

Помовчали. Трохим відчув, що хлопці хвилюються, і, як-
би зараз він запропонував відмовитися від операції чи при-
наймні перенести на завтра, вони, мабуть, погодилися б. 
Але не тому, що бояться. Просто занадто вже вона ризико-
вана. Навіть для таких одчайдухів, як Давиденки. Але ж 
відступатися від свого задуму не можна, адже Трохим лед-
ве вмовив командира, щоб той дозволив їм провести цю 
операцію. 

— Вирушаємо через годину,— порушив мовчання Тро-
хим.— Головне — тихо добратися до Шкодової. Артилери-
сти розташувалися під горою у двох будинках, господарів 
яких розстріляли гітлерівці. Охороняють батарею лише 
два вартові. Це відомо напевно. Треба тільки безшумно 
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проповзти повз вартових... Проповзти і зробити свою 
справу... 

— А я так і не зрозумів, що ми робитимемо з зенітка-
ми,— перебив його Микола,— Ти вважаєш, що ми втрьох 
можемо позакидати їх в лиман? Чи, може, погнути стволи?.. 

— Ціную твій гумор,— віддячив йому Трохим.— Прибе-
режи його до того часу, коли опинимося на позиціях зеніт-
ників. Побачу, як це в тебе виходитиме... 

—• А все ж таки? — втрутився Женька.— Ти сказав: «Пі-
демо знищувати батарею»,— і ми одразу погодились. Те-
пер поясни, як знищуватимемо. 

— Єдине, чим можемо нашкодити їм, не маючи вибухів-
ки,— то це познімати з гармат замки і позакидати їх у 
лиман. Не зенітки, Миколо, а лише замки з них. Я пого-
ворив із одним колишнім артилеристом з нашого загону. 
Він порадив познімати замки, які є на кожній гарматі, 
навіть намалював їх і навчив, як треба знімати. Я все за-
пам'ятав. Сам і зніматиму. Ти, Миколо, братимеш їх у ме-
не, а Женька стежитиме за вартовими. Ну, а далі діяти-
мемо, виходячи з обставин. Одне ви повинні знати зараз 
твердо: діло це серйозне. Якщо попадемося там, фашисти 
нам цього не подарують. Тому попереджаю: якщо страш-
но — скажіть одразу. 

А за годину після розмови у комірчині хлопці вже були 
біля підніжжя Шкодової гори. Минулого тижня Трохим 
двічі навідувався сюди вдень і встиг придивитися до всьо-
го, що тут діялося. Він піднімався на горище напівзруйно-
ваного двоповерхового будинку, що стояв неподалік гори, 
й уважно вивчав розташування батареї, придивлявся до 
огорожі. Колючий дріт, яким обснували позицію батареї, 
був для годиться, під ним легко міг проповзти хоч цілий 
батальйон. Хлопець стежив, як поводяться вартові. Відтоді, 
як зенітки окопалися тут, їх ніхто не тривожив, і вони 
заспокоїлися — повірили у своє безтурботне, далеке від 
фронту життя,— ось що він зрозумів, повернувшись із ос-
танніх своїх вивідин. Одначе так безтурботно фашисти по-
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водились удень. А вночі? Де пости, скільки їх, яка система 
сигналізації? Цього Трохим не дізнався. 

Коли хлопці залягли за рогом крайньої хати, побачили: 
один вартовий походжає біля казарми, а другого чомусь 
не видно. 

— А повинно бути два,— стиха проказав Трохим.— До-
ведеться почекати. 

На щастя, хвилин через п'ять другий вартовий з'явився 
на стежині, що пролягала через вершину. Мабуть, досі він 
прогулювався біля гармат або дрімав на ящику з-під сна-
рядів, а тепер ось перевальцем спускався вниз. Місяць 
освітлював його приземкувату постать і стежку, по якій 
він чалапав — поволі, наче старий знесилений павук. Тро-
химові здалося, що то справді велетенський павук, який 
нетерпляче витанцьовує біля наснованої ним сітки-пастки, 
очікуючи жертву. 

— Страшно? —• пошепки запитав він Миколу, що присів 
поруч. 

Від очей солдата-павука їх приховувала гущавина бузку 
і напівповалений паркан. 

—• Трішечки. Ніч місячна така... 
Ось вартовий спустився майже до підніжжя і зупинив-

ся, немовби розмірковуючи: варто повертатись на позицію 
чи, може, краще поберегти сили і перепочити від цих під-
йомів та спусків? 

—• Він повернеться назад,—• стиха мовив Микола, коли, 
скрадаючись попід тином, усі троє підійшли до невеличкого 
виярка, якого Трохим примітив ще під час своєї першої 
розвідки на батарею. 

— Звичайно, повернеться,— напрочуд спокійно відповів 
Трохим.— На те він і вартовий.— І, вскочивши у вибалок, 
не кажучи братам ні слова й навіть не оглядаючись на них, 
поповз до вершини. 

Хлопці були вже на середині схилу, коли вартовий, пе-
рекинувшись кількома словами з солдатом, що стояв біля 
казарми, знову рушив на свій пост. Повзти тепер ставало 
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небезпечно, тому що біля вершини виярок мілкішав і вар-
товий міг помітити їх. До того ж на дні виярка чае від часу 
траплялися камінці. Вони осипалися й шерхотіли. 

Трохим вирішив пропустити вартового вперед і дочека-
тись, доки він знову почне спускатися/У них було два пі-
столети, але ж вони прийшли сюди не для того, щоб зчи-
нити стрілянину. Та й врятуватися після першого ж пост-
рілу навряд чи вдалося б. Поруч ще дві казарми —• німець-
кого автобатальйону і якогось румунського підрозділу. 

Хлопці дочекалися, доки вартовий пройде, і поповзли 
далі. Тільки тепер Трохим повів їх понад виярком. Коли 
вони вже були біля дротяної огорожі, вартовий пройшов 
усього за кілька кроків від них. Трохим відчув, як рука з 
пістолетом дрібно, по-зрадницькому, затремтіла, і він лед-
ве стримався, щоб не вистрілити. А ще сильніше хотілося 
підхопитись і кинутися тікати. Але це був звичайнісінький 
страх, який він уже навчився стримувати. 

Біля першого замка вони вовтузилися досить довго. Роз-
хвилювавшись, Трохим забув, як його відчіпляти, і вони з 
Миколою ледве впоралися. Другий піддався швидше... 

Коли через кілька хвилин вони пролізли попід дротом 
уже на іншому схилі гори, вартовий знову з'явився на по-
зиції батареї. Женька, якому Микола передав пістолет, бо 
треба було нести замки, відповзав останнім і зачепив дріт. 
Вартовий, що стояв десь між гарматами, почув це, гукнув 
у темряву кілька разів, але не стріляв. Напевне, подумав, 
що то йому причулося або попід дротом проліз бездомний 
собака. А якщо без серйозних причин підніме тривогу, то 
ні командир, ні солдати, яким зіпсував би ніч, не подару-
вали б йому. 

Прослизнувши городами, хлопці спустилися в яр і, про-
йшовши між хатами приміського села, незабаром опинили-
ся на березі лиману. Спочатку Трохим мав намір занести 
замки в катакомби, щоб показати в загоні, проте переду-
мав. Тут поблизу він знав лише один вхід до катакомб, але 
впевнений не був, що його не заміновано або що там нема 
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засідки. До того ж не знав, чи знайде звідси дорогу до 
партизанської баз^- А пробиратися із гарматними замками 
аж до знайомого входу було небезпечно: можна натрапи-
ти на патруль. 

Щойно вони позакидали перші два замки у лиман, як 
почули автоматні черги, що долинали від Шкодової гори. 

— Ну от, тепер нехай постріляють, шалапути,— задово-
лено мовив Трохим, кидаючи в воду останній замок. 

— Це вони нам салютують,— підтримав його Микола. 
•— А ти ще й жартуєш,— з полегшенням видихнув Тро-

хим.— В мене й досі руки тремтять. І чомусь не до жартів. 
* * * 

Світанку хлопці дочекалися, сидячи в напівзруйнованій 
рибальській хатині. Навіть подрімали, прилігши на потро-
щеній лежанці і тісно притулившись один до одного. 
У кишені в Трохима лежали три волосіні з гачками. Він 
навмисно прихопив їх, готуючись до цієї операції, щоб 
в разі чого сісти рибалити на березі лиману. Одначе 
тепер, коли на горі гітлерівці здійняли тривогу, він зрозу-
мів, що це рибальське причандалля уже навряд чи вряту-
вало б їх. І хтозна, чим би все закінчилося, коли б на сві-
танку їх схопив патруль. Та все ж таки краще було зали-
шатись тут, на березі лиману, й рибалити, ніж в комен-
дантську годину йти до Кривої Балки. 

Вранці, сидячи під кручею, вони побачили, що на око-
лицях селища з'явилося кілька автомашин із гітлерівцями, 
а понад лиманом, повз рибальський будиночок, проїхало 
кілька мотоциклів. На кожному з них сиділо по три сол-
дати з великими металевими бляхами на грудях. На ща-
стя, жодному із мотоциклістів не спало на думку зазирну-
ти під кручі. 

— Польова жандармерія,— твердо мовив Трохим, вису-
нувшись і провівши поглядом останній мотоцикл.— І ма-
шини з солдатами. Це облава. 
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— Що робитимемо? — підхопився Микола. 
— Пістолети поховаємо. І пішли купатися. Одяг і воло-

сінь залишимо на березі. 
— Купатися? Зараз? — перепитав Микола, зіщулюючись 

і боязко поглядаючи на свинцеве плесо/лиману. 
— Доведеться трішечки померзнути. Заради життя. Во-

ни шукатимуть партизанів, підпільників, парашутистів, кого 
завгодно. Та навряд чи комусь спаде на думку, що ди-
версію на Шкодовій горі вчинили троє хлопців, які спокій-
нісінько купаються в лимані. 

— А знаєте,— проказав Женька,—добре, що ми ні до 
кого на ніч не напросилися. Підвели б і себе, й людей. 

— Ти, Пілоте, можеш бути хорошим командиром,—по-
важно мовив Микола.— Навіть цілого партизанського за-
гону. 

— Аби тільки був загін — командир завжди найдеться,— 
віджартувався Трохим. Він ніколи раніше не чув, щоб Ми-
кола чи Женька зверталися до нього, називаючи Пілотом. 
Хіба позаочі, так то ж інша річ. А прізвисько це причепив 
Вітя Ковач, мабуть, на відплату за те, що Трохим називав 
його Юнгою.— Поки що подякуймо жандармам, що не за-
зирнули сюди, і швиденько давайте роздягатись. А я схо-
ваю зброю. 

Вода в лимані виявилася зовсім не холодною. Тут досить 
мілко, а минула ніч була теплою, і вода не встигла охоло-
нути. Хлопці саме хлюпалися на мілководді, коли гітлерів-
ці пройшли вулицею поблизу лиману. А два солдати й по-
ліцай ішли берегом. Вони оглянули руїни, зазирнули під 
старі потрощені човни, що лежали на березі, і тільки тоді 
один із фашистів покликав хлопців, що обачливо відплив-
ли подалі. 

Микола й Женька вийшли з води, а Трохим присів біля 
берега, якраз неподалік того місця, де у виямці під корчем 
лежали загорнуті в хустинку пістолети. В разі потреби він 
міг би дотягтися до них. І хоча розумів, що нічого не вдіяв 
би з пістолетом проти двох автоматів і карабіна, але усві-
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домлення того, що зброя поряд, трохи заспокоювало його. 
— Гей, пацанва! — прохрипів дебелий віспуватий полі-

цай.— Ви давно борсаєтеся тут? 
— Та оце прийшли порибалити і вирішили покупатися,— 

ледве чутно мовив Женька. 
— Ну, ну, ша, не розпускай слину,— перебив Женьку по-

ліцай.— Нікого стороннього не бачили тут? Може, кількох 
незнайомих чоловіків? Зі зброєю або з речовиками за пле-
чима? 

«Ого, шукають радянських парашутистів! — відзначив 
про себе Трохим.— Це вже добре». 

— У нас, дядечку, партизанів нема,-— ляпнув тим часом 
Женька.— Вони там, далі, в Нерубайських катакомбах. 

— А ти звідки знаєш, що вони там? — визвірився полі-
цай. Фашисти не втручалися, але тримали їх під дулами 
автоматів. І, напевне, досить було б одного поліцаєвого 
слова, щоб кинулись до них або натисли на курки. 

— Та це ж усі знають, дядечку,— втрутився Трохим, 
розуміючи, що треба викручуватись,-—Ви хіба не з Одеси? 
А тут нікого не було. Якби хто був чужий, то ми б одразу 
вам сказали. Але поки що навіть наші сільські дядьки не 
виходили. 

— Ну отож,— заспокоївшись, сказав поліцай, показуючи 
Женьці кулак,— Бо я тобі, щеня, покажу катакомби. Всі 
ви тільки на них і поглядаєте. І дивіться, коли раптом по-
мітите когось підозрілого: чи партизан, чи, може, дивер-
сант,— негайно в поліцію! 

— Добре, обов'язково,— якомога серйозніше пообіцяв 
Трохим і подумав: «Добре, що поліцай не тутешній. А то 
спробував би довести, як це ми, кривобалківські, так рано 
опинилися аж тут». 

Про всяк випадок поліцай ще оглянув їхній одяг, пови-
вертав кишені і, не знайшовши нічого, крім волосіні, знову 
кинув усе в купу. Фашисти оглянули волосінь (все-таки во-
на знадобилася!), гачки і, погелготавши про щось між со-
бою, рушили далі. 
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Коли вони пішли, хлопці сіли на берез/ в кружечок, при-
тулившись плечима один до одного, і довго сиділи мовчки, 
гріючись на сонці. Вони розуміли, що т просто поталани-
ло. Врятувало те, що їх не помітили мотоциклісти-жан-
дарми, що поліцай не став допитуватися, чиї вони, де 
живуть. А до того ж, мабуть, трохи Запізно здійняв триво-
гу вартовий на батареї... 

•—• Щось занадто нам щастить сьогодні,— вголос мовив 
Трохим те, про що думав зараз кожен із них.— Якщо 
вдасться пройти з нашими пістолетами до Кривої Балки, 
то вважайте, що народилися в сорочках. 

— Пройти — це вже дурниці,— стиха проказав Жень-
ка.— А діло ми сьогодні зробили... 

Пістолети знову ніс Женька у закинутій на плече ри-
бальській торбинці, накидавши зверху якогось ганчір'я. 
У цій торбинці були ще волосінь і баночка з хробаками. 

— Слухай, Пілоте,— мовив Микола, коли вони садками 
та городами добралися нарешті до хати Давиденків.— Я ще 
вчора хотів запитати тебе... А хіба на зенітки не можна 
поставити нові замки? 

—• Можна. Але спочатку їх треба привезти звідкись із 
складу, та й хтозна, чи є вони зараз в Одесі. Але справа 
не в цьому. Треба, щоб люди дізналися, що сьогодні вночі 
хтось вивів із ладу цілу зенітну батарею. Потрібно, щоб 
про це всі знали... 

—• Зрозумів. Не турбуйся, знатимуть,— запевнив його 
Женька. 

* * * 

А наступного дня в селищі вже знали, що червоноармійці 
напали на зенітну батарею на Шкодовій горі і вивели з 
ладу всі гармати. Тільки одні говорили при цьому, гцо ди-
версію вчинили партизани, інші — що десантники, які спу-
стилися вночі на парашутах у степу неподалік міста. 
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Тихе морозяне надвечір'я. Рожева па-
лаюча куля сонця зависла над крайньою хатою села. Тро-
химові не вірилося, що у тій хаті хтось живе, що там тепло 
і що до неї можна увійти, зігрітися... 

Село, як і палаюче сонце, здавалося степовим маревом, 
яке от-от зникне, варто лише пильніше придивитися до 
нього. 

— Воно так...— почухав потилицю Сергій Журич, помі-
тивши, що Трохим пожадливо вдивляється удалечінь,-— 
Село хоч і не Приморський бульвар і навіть не Близькі 
Млини, але все ж таки... Можна б і себе показати, як є 
кому. Але ж ти знаєш, Учитель,— так вони називали про 
себе командира,— туди заходити заборонив. Дозволено 
тільки тренуватися. 

«Лисячий лаз», яким вони видобулися на схил яру, Тро-
хим і Журич пробили самі. Колись шахтарі намагалися 
зробити сюди хід зі штреку, але з катакомби вивели тільки 
невеликий отвір. Може, для вентиляції. Ось Трохим та Жу-
рич і натрапили на нього, тож за день пробилися на по-
верхню. Сталося це зо два тижні тому, і тепер вони, тіль-
ки-но видається вільний час, виходять у степ і по кілька 
годин тренуються. Журич передає Трохимові все, чому 
встиг навчитися в розвідроті полку морської піхоти за рік 
довоєнної служби та півроку війни. Учив «знімати варто-
вих», проповзати попід колючим дротом, маскуватися, ки-
дати ножі, показував прийоми рукопашного бою. І все це 
могло б здаватися грою, змаганням або звичайним хизу-
ванням, коли б неподалік, за кілька кілометрів, на заліз-
ничній станції, не було фашистського гарнізону. 

— Ну що, Пілоте, знову потренуємося, як вступати в 
рукопашний бій з ворогом? 

— Давай, знадобиться,— погоджується Трохим. 
— Тоді так: я беззбройний проти тебе озброєного. 
Сьогодні в обох були німецькі карабіни з примкнутими 
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багнетами. Журич скидає бушлат, акуратно кладе його па 
землю, а зверху — свій карабін. 

— Удар багнетом у живіт,— наказує Трохимові, бачачи, 
що хлопець теж зняв свій карабін.— Тільки різко, не 
бійся... 

Якусь мить Трохим вагається, але зрештою націлюється 
багнетом у пряжку моряка і «коле». Проте Журич швидко 
відхиляється, пропускає багнет збоку від себе і перехоп-
лює карабін за ствол. Ще мить — і Трохим лежить на зем-
лі, а зброя опиняється в Журича, і він «добиває» «против-
ника» багнетом. 

Хлопця завжди вражало те, як Сергій вмів перевтіли-
тися під час тренувань. Все він робив серйозно і зосеред-
жено. 

І коли Трохим усвідомлював це, то й сам запекло кидав-
ся на Журича, неначе відчував, що треба не лише борони-
тися, але й обов'язково здолати противника. 

— Настроюйся на рукопашний бій, настроюйся...— зао-
хочував його Сергій, бачачи, як хлопчина розпалюється,— 
бо інакше не стати тобі не те що розвідником, а навіть 
звичайнісіньким морським піхотинцем. 

Цього разу, захопившись тренуванням, вони й не помі-
тили, як па околиці села з'явився вершник і, заховавшись 
серед акацій, що росли біля сарая, стежив за їхньою су-
тичкою в бінокль, і як потім із села вискочило з півсотні 
гітлерівців та поліцаїв. Вони обійшли партизанів виярка-
ми, лощинами, а потім залягли і почали підповзати. Тільки 
офіцер на коні залишився в акацієвому гайку й, оглядаючи 
поле, чекав, чим закінчиться операція. 

Лише вчора надвечір коменданту повідомили, що в степу 
неподалік цієї станції висадились кілька радянських пара-
шутистів. Сьогодні цей офіцер прибув сюди і був страшен-
но здивований, коли через деякий час йому доповіли: двоє 
невідомих борюкаються у засніженому видолинку, відпра-
цьовуючи бойові прийоми. В тому, що ті двоє вже стали 
його здобиччю, офіцер не сумнівався. Лиш не міг збагнути: 
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пому ці десантники, чи хто вони там, так вільно почува-
ються неподалік приміської залізничної станції? Адже во-
ни, напевне, мусять знати, що тут розташований фашист-
ський гарнізон. 

Першим фашистів помітив Трохим. Вороги залягли по 
той бік балки, метрів за триста, і повільно підповзали, 
охоплюючи месників півколом. Це було так несподівано, 
що хлопець не міг і слова вимовити. Нічого не кажучи Жу-
ричу, він кинув поглядом у бік села й побачив, що там по-
ле теж зсіріло від солдатських шинелей. 

— Фашисти,— Трохим хотів вигукнути це, але голос 
пропав, і він проказав майже пошепки: — Журич, фа-
шисти!.. 

— Бачу,— на диво спокійно відповів Журич.— Заспо-
койся. 

Почувши це, Трохим на мить завмер, з подивом вдивляю-
чись в обличчя Сергія, йому не вірилось, що чує це від 
Журича. Як можна в таку тривожну хвилину бути абсо-
лютно спокійним? 

— У нас ще є час,— мовив тим часом Журич.— Нехай 
поплазують. Ми потрібні їм живими. Ти ж бачиш: жодного 
пострілу. Кинеш мене і сам теж падай — і по-пластунському 
до яру. Захищайся! 

Цей, останній, прийом вдався Трохимові найкраще. І на 
землю він не впав, а спокійно зробив кілька кроків до 
того місця, де лежав карабін Сергія, підхопив його і тільки 
тоді шугнув у яр. Підхопивши свій бушлат, Журич ско-
тився слідом за ним. 

Уже повіривши, що операція вдалася, фашисти і поліцаї 
піднялися на весь зріст і кинулись до яру, але назустріч 
їм полетіли одна за одною чотири гранати. До стогону 
поранених та лайки поліцаїв партизани не дослухалися, бо 
вже спускались у катакомби. А останню гранату, яка була 
в них, Журич кинув, висунувшись із «лисячого лазу», 
просто в гущу фашистів. Ті, забігши в яр, здивовано роз-
зиралися, не розуміючи, куди могли подітися двоє «пара-
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шутистів». Адже іще кілька хвилин тому вони, зда-
валось, були вже легкою здобиччю гітлерівців. 

— Нехай тепер повеселяться,— мовив Журич, спускаю-
чись у штрек слідом за Трохимом,-— Шкода, що нема біль-
ше жодної гранати, а карабіном з такою ордою довго не 
навоюєш. 

— Зараз вони посунуть за нами. 
— Може бути й таке. Але ти знаєш наказ: фашистів у 

катакомби не впускати, давати бій біля входу. Не може-
мо ж ми показувати їм дорогу до табору. 

«Лаз» вів спочатку вгору і трішки вбік, а потім майже 
горизонтально. Отже, фашисти не могли бачити їх, але й 
не наважувались поткнутися в катакомби. Вони зупини-
лись біля входу й радилися. Трохим і Журич чули їхні го-
лоси і напружено чекали. 

— Почнуть кидати гранати,— стиха мовив Трохим. 
— Це їм не допоможе. Гранати сюди не долетять. 
— Котрийсь із них долізе до вигину і кине. 
— Можливо...— завагався Журич.— Якщо, звичайно, до-

думаються до цього. Але ми почуємо, коли він лізтиме. 
І спробуємо зупинити його. 

— Егей, парашутисти! Ви чуєте мене?—це закричав по-
ліцай.— Німецький офіцер пропонує вам вийти і здатися. 
В такому разі він гарантує вам життя. 

— Ну от, почалася дипломатія! — невдоволено пробур-
чав Журич.—- Чого я терпіти не можу на війні, то це отаких 
переговорів. Ще не схопили, а вже за шкуру твою торгу-
ються. 

— А чому нас називають парашутистами? 
—• 3 поваги. 
— А може, цієї ночі десь поблизу справді висадився наш 

десант? 
—- Тоді десантники повинні молитися на нас. Ми відво-

лікли на себе цілий каральний загін. 
Трохим, помовчавши трохи, тільки зітхнув. 
— Ми знаємо, що це не катакомби, а лише неглибока 
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печера! — знову долинув голос поліцая.— Закидаємо вас 
гранатами, й ви обидва загинете! 

— А ти спочатку залізь до цієї печери,— пробурчав 
морський піхотинець. 

— Може, відповісти їм? 
— Не треба. Поки що. 
— Егей, ви чуєте мене?! — заволав поліцай.— Офіцер дає 

вам на роздуми десять хвилин. Якщо здастеся, то залиши-
тесь живі. Це слово німецького офіцера. 

— О, якщо вже слово офіцера, то тоді звичайно...— іро-
нічно мовив Журич.— Одне кепсько: що вони викрили наш 
хід. Тепер вони його, собаки, замінують або влаштовува-
тимуть там засідки. 

— Ми чекаємо десять хвилин! Якщо хочете, пропонуйте 
свої умови. 

— Та газами їх, газами!— почувся голос іншого поліцая. 
— Заткни пельку! Тут командує офіцер. Як він скаже, 

так і буде. 
— А чого панькатися з ними? 
Там, нагорі, все затихло. Фашисти чекали відповіді. 
— Саме час глянути одним оком на того офіцера,— зно-

ву стиха мовив Журич.— Потримай мою пушку. 
— А ти? — не зрозумів Трохим. 
— Тут у мене пістолет. З карабіном там не розвернешся. 

Правда, я без фрака і циліндра, не по етикету, але нехай 
пробачають. 

Трохим підсадив його, і Журич повільно, щоб не видати 
себе, поповз лазом до вигину. Доповз, зачаївся, завмер... 

— Мовчать, сучі діти,— знову долинув до Трохима голос 
поліцая.— Невже доведеться лізти викурювати їх? 

— І доведеться, як накажуть! 
Тієї ж миті пролунав пістолетний постріл, а ще за мить 

Журич зсунувся донизу. 
— На одного поменшало,— видихнув він, не звертаючи 

уваги на автоматні черги, що сікли по стінах катакомби за 
поворотом.— І все: відходимо. 
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Відійшовши метрів сорок до розвилки штреків, вони 
все ж таки зупинилися і хвилин двадцять дослухалися. Від 
лазу не долинало жодного звуку. 

— Ось так!..— розсміявся Журич.-— І гарнізон їхній тиж-
нів зо два не спатиме. Ось такі вийшли у нас маневри. 
А тренуватимемось в іншому місці. Підшукай лаз і зручну 
місцину. 

— Підшукаю. Добре, що сьогодні все минулося щасливо. 
Але скажи мені, тільки чесно: ти що, справді помітив фа-
шистів раніше за мене? 

— Ні, звичайно,— поклав йому руку на плече моряк.— 
А повинен був. Захопився, як хлопчак. Повірив, що ми в 
чистому полі і навколо ні душі. Але щоб ти не розгубився, 
не спаиікував, я сказав, що давно бачу. Бо один необереж-
ний рух—і вони відкрили б вогонь, хоча потрібні ми їм 
були живими. Та й не хотілося показувати розгубленість 
свою. Розвідник не повинен втрачати самовладання за будь-
якої ситуації. Так нас учили. Якщо ти тоді повірив, зна-
чить, мені це вдалося. Отож учися, Пілоте...— поплескав 
по плечу.— Щоб потім не казав, що дядько поганий по-
пався. 

17 

Уже біля базару Трохим ще раз озир-
нувся. Той чоловік у насунутій на очі кепці все ще стояв 
навпроти хатини, в якій жив швець Гринюк і в якій була 
його майстерня. «Невже стежить,— стривожився хлопець.— 
Може, просто заніс Гринюку черевики абощо і тепер чекає, 
доки той поремонтує». Трохим щойно пройшов повз двері 
квартири Гринюка, на яких була велика табличка, де ук-
раїнською, німецькою і румунською мовами було написано: 
«Ремонт взуття». Варто лиш відчинити їх, і, напевне, поба-
чив би майстра. Але цей чоловік... 

Досі Трохим навідувався до Гринюка вже разів п'ять. 
У перекинутій через плече полотняній сумці завжди лежав 
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черевик, в підошві якого була зашифрована записка. Він 
залишав його, а в шевця брав точнісінько такий черевик 
і теж із запискою. Хто приносив той черевик, хлопець не 
знав і навіть не намагався дізнатись. А той зв'язковий не 
знав його. Так здійснювався зв'язок загону з міською під-
пільною групою. 

Трохим пройшовся небагатолюдним базаром, купив скля-
ночку гарбузового насіння і знову повернувся в провулок. 
Тепер той чоловік стояв у кінці провулка, але все одно в 
такому місці, що добре міг бачити всіх, хто заходить і 
виходить із майстерні. 

Ще якусь мить повагавшись, Трохим зазирнув у свою 
торбину, ніби хотів показати, що лиш тепер згадав про 
справу до шевця, і рішуче пішов до майстерні, стежачи за 
тим чоловіком у великому шкіряному картузі. Той теж 
зробив кілька кроків уперед, але так, нібито просто прогу-
лювався. «Здається, й справді чекає на когось»,— подумки 
зітхнув Трохим. 

Коли він увійшов, Гринюк — плечистий сивоголовий чо-
ловік з приплюснутим носом — уважно глянув на нього 
поверх окулярів із потемнілими скельцями і мовив своє 
звичне: 

—• Давненько не навідувався, парубче. 
— Я залишав у вас черевик, але не додивився, що й 

другий порваний. 
— Я ж казав, що приносити треба було обидва. 
Ці слова не були паролем. Вони добре знали один одно-

го, і умовності їм ні до чого, та все ж таки щоразу вони 
проказували саме ці слова. І коли б сторонній хтось під-
слуховував їх, то нічого не зміг би запідозрити. 

Трохим вийняв черевик, старий поспіхом оглянув його і 
недбало поклав під свій низенький столик, але давати ін-
ший черевик чомусь не поспішав. 

— Як там? — кивнув у бік дверей.— Тихо? 
— У провулку товчеться якийсь чоловічок. Бачу його 

вперше, і поводиться підозріло. Може, це зв'язковий?.. 
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— Кепські справи,— враз спохмурнів Гринюк,— Це не 
він... А тебе тут чекає один чоловік... 

Швець підвівся і, прочинивши двері, зазирнув у кімнат-
ку, а потім кивнув головою, запрошуючи Трохима увійти 
туди. 

— Тільки недовго. Щонайбільше п'ять хвилин. Бо нас 
можуть вивести звідси всіх трьох. 

У кімнатці на Трохима чекав Юнга. Це так вразило 
Прушинського, що він мало не закричав з радості. Можли-
во, й закричав би, коли б не похмурий погляд Юнги. 

— Так, це я був зв'язковим,— одразу ж проказав Ковач, 
щоб уникнути зайвих розпитувань.— І тільки тепер дізнав-
ся, що із катакомб приходиш ти. Зараз туди повертаєшся? 

•— Так. 
— Добре. Мені треба піти з тобою. Сам я дороги до 

табору не знайду. 
— А черевик? 
— Не буде його. Підпільника, який передавав мені за-

писку, схопили гестапівці. Чи, може, сигуранца, різниці 
ніякої. Двох інших із його групи — теж. Це мені сказав чет-
вертий і єдиний із групи, якого я знав. Він наказав негайно 
зникнути. І сам теж, здається, подався у Нерубайські ка-
такомби. Було іще двоє, які допомагали групі. Можливо, 
один із них — провокатор. 

— А ти знаєш, що тут крутиться якийсь тип? 
— Почув, як ти говорив із Гринюком. У шкіряному кар-

тузі? 
—• Так. 
— Це «хвіст». Я думав, що мені вдалося відірватися від 

нього. 
— А може, і вдалося, але він знав, де чатувати на тебе. 
Віктор тільки безпомічно глянув на Трохима. 
•— Якщо він один і не встиг викликати гестапівців, то 

ми ще зможемо прорватися,— мовив він, видобуваючи з 
кишень два пістолети.— Раніше я ходив без зброї. Але те-
пер усю цю конспірацію до дідька. 
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Він дав один пістолет Трохимові. Той засунув його ззаду 
за пояс штанів і обсмикнув піджак. 

•— Зробимо так: я піду першим у напрямі Кривої Балки. 
— До провулку, в якому живе Грицько Брага,— уточнив 

Трохим. 
•— «Хвіст» чатує на мене, отже, й подасться слідом. А ти 

вийди пізніше. І стеж за ним. У Кривій Балді я підпущу 
поближче і стрілятиму. Якщо ж їх виявиться кілька-—ти 
в цю історію не встрявай. Передаси командирові те, що чув. 
Коли вдасться вирватись, Грицько Брага знатиме, де мене 
шукати. Ну, бувай. У твоєму — п'ять патронів. 

Уже сутеніло. З моря проривався вологий і не по-літньо-
му холодний вітер, а на тротуар опадало перше піджовкле 
листя. Був лише початок серпня, але Трохимові здавалося, 
що вже пізня осінь. Він чомусь не любив осені, і сама дум-
ка про те, що вона незабаром настане, навівала на нього 
смуток. Попереду не видно було ні Юнги, ні того чоловіка 
у шкіряному картузі. Втім, Трохим намагався й не думати 
про нього. Він чомусь вірив, що цього разу все закінчиться 
добре. 

Ось уже й обласна лікарня. Високий цегляний мур. Біля 
воріт кілька легкових машин. Між ними походжають водії, 
чекають начальство. На щастя, Трохимові не треба прохо-
дити повз них. Тепер він бачить і Юнгу, і шпигуна. Юнга 
вже неподалік рогу лікарні. Іде не поспішаючи, ніби про-
гулюється. І так само не поспішаючи, але вже й не ховаю-
чись, йде за ним той чоловічок. Праву руку він весь час 
тримає в кишені. 

«Якщо він хотів заарештувати Юнгу, то чому не зробив 
це тут? — намагається збагнути його поведінку Трохим.— 
Кращого місця і нагоди йому не трапиться. А може, він 
просто погано знає цей район і не уявляє собі, що таке 
Крива Балка з її ярами, вузенькими провулками і садка-
ми? Чи хоче вистежити, куди подасться його «підопіч-
ний»?» Хлопець зупинився, дав агентові зайти за ріг муру 
і тільки тоді кинувся слідом за ним. А за рогом теж пішов 

91 



не криючись. Ось він уже метрів за двадцять від агента. 
Юнга й агент поминають бокові ворота лікарні. Це добре, 
далі — глухий мур, за ним пустир. Юнга прискорює крок, 
а той чоловічок, навпаки, зам'явся. «Он воно що,— поду-
мав Трохим,— він чекав, що Юнга подасться до лікарні. 
А таки справді погано знає цей район». 

Коли мур закінчився і попереду, за пустирищем, почали 
виринати з долини черепичні дахи селища, чоловічок рап-
том зовсім уповільнив крок і тільки тепер озирнувся. По-
бачивши Трохима, він на якусь мить остовпів. Захопившись 
переслідуванням, навіть не помітив, що потрапив у леща-
та. Відчуваючи, що справа серйозна, він почекав, доки 
Трохим наблизиться, вихопив пістолет і, вже забувши про 
Юнгу, холодно процідив: 

— ІДо, мазунчику, доходився? Руки вгору! 
— Та ви що, дядечку? — благально мовив Трохим, під-

німаючи руки, але все ще ступивши кілька кроків назуст-
річ запроданцеві.— Та що ви, я ж нічого, я тут живу. Он 
там, у Кривій Балці. Мене тут усі знають. 

— Нічого, незабаром житимеш в інших краях,— злорад-
но посміхнувся чоловічок, і Трохим помітив, як нервово за-
тіпалися тоненькі стрілочки його сивуватих вусиків. Усе ще 
тримаючи напоготові пістолет, вільною рукою він обмацав 
Трохимові кишені і, заспокоївшись, опустив зброю. 

—• Хто це пішов? Його ім'я, де живе? Відповідатимеш 
тут, чи одразу в гестапо? 

— Оцей? — кивнув Трохим у бік Юнги, що, не озираю-
чись, ішов до селища.— Та звідки ж я знаю? 

— Отже, в гестапо,— боляче штурхнув хлопця під ребра 
дулом пістолета. 

Трохим зігнувся, вхопився рукою за бік, а потім неспо-
дівано випростався, лівою рукою відвів руку запроданця, а 
правою перехопив за дуло пістолета. Прийомом, який вони 
з Журичем відпрацьовували сотні разів, обеззброїв зрад-
ника, і, відскочивши, вихопив з-за пояса свій пістолет. Ще 
не усвідомивши до пуття, що відбувається, а може, засліп-
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лений люттю, агент кинувся до нього, і Трохим вистрілив 
майже впритул; чоловічок аж наліг грудьми на пістолет. 
Хлопець іще ніколи не стріляв у ворога отак зблизька, 
ніколи не бачив, як перекошується від болю його об-
личчя. 

Згарячу Трохим натис на курок ще раз, але пістолет 
дав осічку, і тоді, не витримавши напруження, хлопець 
кинувся тікати. Не дорогою, а навпрошки, до садків, за 
огорожами яких, метляючи, можна було втекти — він вірив 
у це — від будь-яких переслідувачів. 

Уже геть стемніло, коли Трохим, до знемоги накружляв-
шись провулками, нарешті дістався до садиби Брагів. Він 
навмисне так довго кружляв, побоюючись, що, знайшовши 
свого агента застріленим (а постріл, напевне ж, почули 
біля лікарні), фашисти пустять по сліду собак. А тепер, 
бачачи, що вже занадто пізно, навіть не наважився тур-
бувати Брагів. Пройшов через город і, присівши на лавку 
під деревом, почав чекати. 

Юнга з'явився тільки опівночі. 
•—• Де ти був? — похмуро спитав Трохим. 
— Біля школи, в підвалі. Вирішив перечекати. Я чув 

постріл. І бачив, як ти втікав. Ну ти молодчина. Я так не 
зміг би. Як все це сталося? 

•—• Подробиці потім. Фашисти не з'являлися? 
— Нібито не було. Я йшов не озираючись і, тільки коли 

почув постріл, зрозумів, що це ти зчепився з ним. Не треба 
було на відкритому місці. Я хотів заманити його... 

— Хотів, але ви з ним не зійшлися бажаннями. Ну та 
добре, не до розмов зараз. Треба пошвидше йти в катаком-
би, на світанку вони влаштують облаву. 

Уранці Трохим перший зайшов до штабного «куреня» і, 
привітавшись із командиром, мовчки поклав на стіл віді-
браний в агента пістолет. 

—• Що це? — здивовано глянув на нього Гармаш. 
— Трофей. Знищив агента гестапо. Правда, не обшуку-

вав, не до того було. 
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•— Як це знищив? Ти ж ішов без зброї. 
— У нас є ще один «трофей»,— спокійно мовив Трохим, 

не зважаючи на запитання Гармаша.— Юнго, заходь! 

18 

Риту Трохим чекав біля ставка. Вони 
зустрічалися тут щоразу, коли дівчина мала передати в 
загін ліки, 'бинти або продукти, які вона збирала для 
партизанів разом із двома іншими дівчатами-санітарками. 

Місце було зручне. Вдень на ставку завжди товклися 
хлопчаки та дівчатка: хто ловив рибу, хто купався, а хто 
просто приходив тому, що це так нагадувало мирне життя 
до війни. Отож поява тут Рити і Трохима особливої уваги 
не привертала. Поліцаї сюди не ходили, патрулі теж не 
навідувалися. А головне, неподалік вхід до катакомб, а 
це завжди заспокоювало Трохима. 

За останній рік Рита підросла, стала цілком дорослою, 
серйозною дівчиною, красу якої не затьмарила навіть оця 
підступна змарнілість. Ця доросла дівчина водночас і за-
чаровувала, і лякала Трохима. Хоча Рита завжди раділа 
його появі, з хвилюванням допитувалася, чи не може до-
помогти чимось йому особисто, просила берегти себе, 
Трохимові все ж здавалося, що дівчина вже надто стри-
мана. А з іншого боку хлопець відчував, що вона стає ще 
ріднішою. 

Від Марійки, дівчини, яка працювала санітаркою разом 
з Ритою, Трохим уже знав, як важко їм зараз в госпіталі. 
Головлікар просто зневажав і ненавидів їх уже за те, що 
вони не арійки. А ще ж доводилося щоденно терпіти без-
кінечні залицяння недобитих гітлерівських офіцерів, що 
прибували сюди, на південь, щоб підлікуватися вже після 
фронтових госпіталів. А пересуди селищних тіточок, які 
мали цих дівчат бозна за кого і тільки й сичали їм услід, 
пліткуючи про них таке, чого при здоровому глузді, 
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здається, й вигадати неможливо. Почувши те, дівчата аж 
здригалися від жаху. Марійка, розповідаючи про це, скар-
жилася, а Рита ні. Вона взагалі намагалася не згадувати 
про те, як їй працюється. І на зустріч приходила завжди 
спокійною, врівноваженою. 

А сьогодні Рита прийшла особливо бадьорою. Вони сіли 
на борт невеличкого напіврозбитого човна і довго мовчали. 

— ІДо говорять офіцери? — запитав нарешті Трохим. 
— Наші війська почали новий наступ. 
— Наступ? — радісно вигукнув Трохим, забувши про 

будь-яку обережність. 
— Тихіше ти, конспіратор... Так, наступ. Що тут дивного, 

повинні ж наші колись погнати фриців. 
— А де саме наступають? 
— Не знаю. Головне — що наступають. 
— Й офіцери одверто говорять про це між собою? 
— Ні, це говорив один .офіцер, словак. Знаєш, він дещо 

не схожий на всіх інших, що лікуються у нас. По-моєму, 
він просто ненавидить фашистів і не хоче воювати проти 
нас. 

— Але воює,— зауважив Трохим. 
— Він слухав передачу з Москви. По радіоприймачу. 
— Де слухав? У лікарні? Хіба у вас є приймач? 
— Уже є. Поставили в окремій палаті. Для вищих 

офіцерів. Але зараз там лежить цей майор-словак. Тільки 
слухав він, звичайно, не в палаті. Заніс у підсобну кімнату, 
ніби для того, щоб ремонтувати. Й справді підремонтував 
його трішки, а потім слухав... 

— Так, зрозуміло... І що він казав про той наступ? 
— Нічого. Зустрів у коридорі, поплескав по плечу і, на-

хилившись, прошепотів на вухо: «Хорошо. Твій армія 
наступает». І приклав пальці до губ, мовляв, мовчи. Роз-
питувати я не наважилася. 

— І вірно зробила. А раптом провокація. 
— Ні, Янушек не провокатор. Я бачу, як він ставиться 

до фашистів, особливо до есесівців, і як вони до нього. 
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Важко повірити, що він може воювати поряд з гітлерів-
цями. 

— Як у тебе з мовою? Посувається? Німців ти вже 
розумієш? 

— Трохи розумію. Тепер я налягла па німецьку. І мати 
допомагає. Та й лікарі примушують вчити, щоб розуміли, 
чого хотять офіцери. Проте, знаєш, слухати їхні розмови... 
Суцільна ганьба. Пробач, але у них тільки й розмов, що 
про жінок і свої походеньки. Це неможливо слухати... 

— І все ж таки слухай. Кілька цікавих для нас повідом-
лень ти вже виловила. Хоча б оте, про перебазування авто-

батальйону в Усатове. В загоні радіо нема — ось шо 
кепсько. Слухай, Рито, а не можна якось викрасти цього 
приймача з лікарні? Він великий? 

— Ні, невеличкий. Але все одно. Ти ж бачив: біля 
лікарні вартові. Вікна в тій палаті заґратовані. Фашисти 
бояться нападу партизан. Ходять чутки, нібито цей госпі-
таль взагалі мають перевести в місто, там безпечніше. 

— Звичайно, винести приймача не так просто. І все ж 
таки треба щось придумати. Може б, допоміг цей майор-
словак? 

•— Не знаю. Фашистів він ненавидить, але чи зважиться 
ризикувати? Адже приймач у його палаті. Можуть і в 
гестапо потягнути. 

— Так. Це, звичайно, справа дуже небезпечна, але ж 
треба щось робити,— задумано мовив Трохим. 

Кілька хвилин вони мовчали. 
— Може, розібрати його і винести частинами,— промо-

вив хлопець,-—Але спочатку треба вивести з ладу. Він иа 
батареях? 

— Так. 
— Ні, батареї — це занадто помітно. Треба витягнути 

якусь одну лампу. Приймач перестане працювати, бо лампу 
дістати тепер нелегко. А потім віднести приймач на склад 
і там розібрати: вийняти всі інші лампи і панелі, на 
якій вони закріплені. Все це забрати, а корпус залишити 
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в госпіталі. А в таборі у нас є один чоловік, який знається 
на приймачах. Він збере його. 

У провулку, що вів до ставка, з'явився патруль. Солдати 
стояли і дивилися на гурт дітлахів, що купалися й загоряли 
на березі. Можливо, вони прикидали, чи варто підходити 
ближче, адже нічого підозрілого. А може, радилися: чи не 
скупатися? Спека ж страшна. 

— Не звертай на них уваги,— мовив Трохим, бачачи, що 
Рита насторожено дивиться на патруль.— Уяви, що їх не 
існує. 

— Якби ж то можна було уявити собі це — я уявила б... 

* * * 

Увечері майор Янушек увімкнув приймач, щоб послухати 
Братиславу, але він не працював. Майор зазирнув усере-
дину і побачив, що там бракує однієї лампи. 

— Рито,— став на порозі палати, коли санітарка саме 
проходила повз неї.— Ви не бачили, хто заходив до моєї 
палати, доки мене не було? 

—• Ні, не бачила,— зупинилася Рита.— Хоча, здається, 
заходили сюди німці. 

— Хто саме, з якої палати? 
Рита стенула плечима і вже рушила було йти, але 

зупинилася. 
— Щось сталося? — запитала вона, ніби між іншим.— 

Ви чимось заклопотані? 
— Хтось зіпсував мені приймач. 
— Хіба може хтось зіпсувати його навмисне? Поламав-

ся — тільки й усього. 
— Ні. Так поламатися він не може,— сказав Янушек, 

старанно добираючи слова. Рита вже знала, що мати його 
походила зі словацьких українців, з Пряшівщини, а росій-
ську він трішечки вивчав, отож у його мові була якась 
мішанина словацьких, українських і російських слів.— 
Його хтось поламав. 
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— Напевне, вам заздрять,— мило всміхнулася дівчина.— 
Чому вам свою Братиславу слухати можна, а їм свій 
Берлін — ні? 

— Тут слухає, хто що захоче. Приходять і слухають,— 
пробурмотів Янушек, вибачився і повернувся до себе в 
палату. 

Минуло зо дві години. Всі розійшлися по своїх палатах, 
у коридорі затихло, і Рита взялася підмітати коридор. 
Порівнявшись із палатою Янушека, вона зазирнула до неї 
і все з тією ж милою посмішкою мовила: 

— Щось сумнувато, пане майор: може б, ви все ж таки 
полагодили свій приймач? 

— Це неможливо. Потрібна одна така штучка...— повер-
тів Янушек руками, не знаючи, як пояснити дівчині, чо-
го там бракує.— Це просто неймовірно, що хтось зва-
жився витягти її з приймача. Навіщо потрібно було це 
робити? 

— А якби ця штучка раптом з'явилася, ви відремонту-
вали б? 

— Звичайно! 
— Ви що, так добре знаєтеся на радіо, що можете розіб-

рати його, а потім знову зібрати? 
Майорові було років під сорок. Він мав досить приваб-

ливе повновиде обличчя і, напевне, подумав, що санітарка 
просто кокетує з ним. 

— Звичайно, зміг би. 
— У мене завжди викликали захоплення люди, які добре 

знаються на техніці,— знову всміхнулася Рита.— І не дуже 
турбуйтеся, все одно завтра в палату приведуть новеньких 
хворих. До того ж післязавтра вас мають виписувати. 
Давайте краще занесем приймач до комірчини. Туди, де 
він і стояв. Бо його можуть розібрати на частини, а нам 
тоді доведеться відповідати. 

Майор завагався, але Рита вже не відступала: 
— Ні, ви все ж таки занесіть його в комірчину. Невже 

це повинна зробити я? 

5* 99 



Ще мить повагавшись, Янушек узяв приймач і пішов 
слідом за нею. 

Рита відчинила комірчину, де зберігалися ліхтарі, про-
бірки, бутлі та усіляка списана медична апаратура, по-
казала, куди поставити приймач, і зупинилася на порозі, 
пропускаючи майора. 

— Скажіть, а можна те, що всередині приймача, вийняти 
так, щоб залишилася тільки коробка і щоб без коробки 
приймач працював? 

— Якщо все виявиться на місці, звичайно, працюва-
тиме,— відповів словак, умощуючи приймач на полицю, де 
вже лежав старий пошарпаний динамік. 

— І ви могли б це зробити? 
Почувши це, майор уважно глянув на Риту і нічого не 

відповів. А дівчина раптом подумала: «Він зрозумів, що 
лампа зникла з моєю допомогою». 

— А ви знаєте, що окупаційна влада забороняє мати 
приймач? — нарешті опанував себе майор. Але запитав він 
стиха, і це підбадьорило Риту. 

— Звичайно, забороняє, але ж ви розумієте: іноді хо-
четься послухати музику,—так само стиха відповіла 
Рнта.— Так сумно зараз... А вас уже, мабуть, післязавтра 
випишуть... 

Якусь хвильку майор ще вагався, а тоді сказав: 
— Якщо витягти звідси всі оці... 
— Лампи... 
•— О-о, лампи! — зрадів майор, що потрібне слово на-

решті знайшлося.— І якщо винести їх, то приймач уже 
вважатимуть непотрібним. Про нього забудуть. А потім 
можна витягти це, як його... 

•— Панель. 
— О, та ви, бачу, теж непогано знаєтеся на радіотехніці. 
— Зовсім не розуміюся. 
—• Хіба ви не радистка? 
— Невже тоді я ставила б вам стільки безглуздих за-

питань? 
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— Я не вимагаю від вас зізнання,— стис її лікоть сло-
вак.-— Але ви поводите себе необачно. Ну що ж, почекайте 
одну хвилинку... 

Він подався до палати, а Рита, побачивши чергову мед-
сестру, що поспішала до палати зі шприцом, знову взялася 
за мітлу. Через кілька хвилин Янушек з'явився з викрут-
кою. 

— Приймач треба відремонтувати,— всміхнувся він.—• 
Ви займайтесь своїми справами. І приготуйте відро й ган-
чірки. Лампи можна винести у відрі. Вартовий не порпа-
тиметься у смітті. В крайньому разі я підтверджу, що вони 
вже не придатні. 

Рита кинула ганчірку на дно відра і незабаром поклала 
на неї лампи і ще якісь деталі. 

— Це згоріло, це мотлох, і ви виносите його. Можете 
сказати це вартовому. 

Рита кивнула, накрила деталі іншою ганчіркою і поспі-
хом вийшла з корпусу. Вартовий, що стояв біля входу,— 
дебелий рудий солдат,— побачивши симпатичну санітарку, 
спробував обійняти її за талію, але Рита вдарила його 
по руці долонею і пішла далі. 

— О русиш дєвучка... Гут, гут! — кричав їй услід вар-
товий. На відро зі сміттям він навіть не звернув ніякої 
уваги. 

Коли Рита повернулася до приміщення, Янушек уже 
впорався з приймачем і показав дівчині, як можна витягти 
панель, познімавши ручки настроювання, що вже ледве 
трималися. 

— Винести панель теж можна у відрі,— порадив майор.— 
На смітник,— додав він, іронічно посміхнувшись.— Але ти 
зробиш це тільки після того, як я піду звідси. І бажано, 
щоб начальство знало, що приймач тут, хоч і поламаний. 
Ще було б добре, якби біля нього покрутився хтось із 
німецьких унтерів. 

— Не хвилюйтеся,-—м'яко заспокоїла його Рита.— Все 
буде гаразд. 
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Майор повернувся до палати, а Рита причинила комір-
чину і знову взялася підмітати підлогу. Дівчину хвилювало 
тільки те, щоб головлікар чи той гітлерівець, що був у 
них завгоспом, нічого не помітили найближчими днями і 
не здійняли галасу. Бо тоді майорові справді не уникнути 
неприємностей. А значить, і їй теж. Прибравши, Рита пішла 
коридором. Коли порівнялася з палатою словака, той по-
бачив і покликав її. 

— Вам щось потрібно? — підійшла до нього Рита. 
— Може, це не моя справа,— тихо сказав він, почекавши, 

коли дівчина все-таки переступить поріг палати.— Просто 
цікаво. Ви партизанка? 

— Ну що ви? — стримано всміхнулася Рита, але відчула, 
що по спині її забігали мурашки. Тільки тепер вона по-
справжньому зрозуміла, що ризикує, довірившись ворожому 
офіцерові.— Як ви могли таке подумати? Ви попросили 
мене викинути зіпсовані лампи — і я зробила це. Якщо ви 
помилилися і вони ще на щось придатні, я можу принести 
їх назад. 

— Не розумію вас. Чому ви не довіряєте мені до кінця? 
Повірте, я вас не видам... 

— Ви краще подумайте над тим, чому я довірилася 
вам,— цілком серйозно зауважила Рита, не бажаючи багато 
розмовляти на цю тему,— Адже ви дуже необережні і в 
своїх висловлюваннях. Навіть я відчула вашу неприязнь 
до гітлерівців. Зважте на це. Бо те ж саме може відчути 
якийсь агент гестапо. І що тоді? 

Рита змірила офіцера насмішкуватим поглядом і пішла 
геть, зачинивши двері палати перед самим його носом. 
«Нічого, тепер зате буде тобі над чим поміркувати»,— 
подумки мовила йому, йдучи коридором лікарні. 

Наступного ранку, після зміни, Рита прийшла до Брагів 
з бідончиком для молока. Там уже чекав Трохим. А ще 
через тиждень в катакомбах почав працювати радіоприймач 
і в селищі з'явилися перші віддруковані на машинці лис-
тівки з повідомленням Радінформбюро, 
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Наказ перебазуватися до Одеси разом 
із своїм загоном особливого призначення великого енту-
зіазму в гауптштурмфюрера 1 СС Отто Штубера не викли-
кав. Він чекав, що після повідомлень, які надсилав до 
Берліна, його відкличуть до Німеччини і відрядять в Італію 
чи Францію. Щоправда, знайомі офіцери, яким вдавалося 
побувати в Одесі влітку, були в захопленні від цього міста 
і його пляжів. Одначе ті, хто захоплювався ним у присут-
ності Штубера, бували тут влітку сорок другого, а тепер — 
осінь сорок третього. Росіяни вже на Дніпрі. Відтак у 
місті активізувалися партизани, підпільники, диверсанти, 
яких більшовики висаджують з підводних човнів та літа-
ків. І перший офіцер, з яким йому вдалося поговорити 
тут, на його запитання: «Яка обстановка в місті?» — скеп-
тично зауважив: «Краще вже одразу на фронт. Там при-
наймні знаєш, де ворог, і ніхто не сміє називати тебе 
тиловим пацюком. Все одно смерть чатує тут на кожному 
кроці». 

Штубер і сам мав змогу переконатися в цьому, коли 
просто в степу їхню машину обстріляли партизани. Штубер 
знав, що на Поділлі, в лісах, діє чимало партизанських 
загонів та груп, і тому їхали вони з великими пересторо-
гами. Намагалися триматись шосейних доріг, приєднува-
лись до колон попутних автомобілів, які завжди мали поси-
лену охорону. І три дні переїзду Поділлям не попадали під 
обстріл. А тут їх раптом серед білого дня обстріляли в 
степу з якогось жалюгідного вибалочка. І, що найжахли-
віше, коли його «лицарі Чорного лісу», як називали вони 
себе у Кам'янці-Подільському, оточили той вибалок, то не 
виявили там нікого й нічого, окрім якоїсь лисячої нори. 
Нікого, жодного партизана, ні там, ні по навколишніх 

і Гауптштурмфюрер — у військах СС це звання відповідало званню 
капітана. (Прим. авт.) 
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виярках! Навіть зло зігнати було ні на кому. А в загоні 
одного вбито і двох поранено. 

Спеціальний відділ міської комендатури по боротьбі з 
партизанами та підпільниками-терористами розташувався 
в одному з тихих провулків у центрі міста, неподалік моря. 
Але тепер затишність цього чарівного куточка Штубера 
вже не втішала. 

— Чому ви такі похмурі, гауптштурмфюрер? — поціка-
вився начальник відділу полковник Райке, тільки-но ПІту-
бер відрекомендувався йому. 

— Нашу машину обстріляли партизани. 
— Уже? — здивовано перепитав полковник, насмішкува-

то зиркаючи на есесівця.— Цікаво, як партизанам удалося 
дізнатися, що саме цією машиною їде до них у «гості» 
загін, призначений винищувати партизанів? 

— Ціную ваш гумор, пане полковнику,— стримано заува-
жив Штубер.— Але я вже маю втрати: одного вбито, двох 
поранено. За весь минулий рік у сутичках з партизанами 
мій загін із п'ятдесяти осіб втратив тільки чотирьох. Адже 
в бою мої хлопці добре знають свою справу. Але те, що 
сталося тут, у степу, серед білого дня... Вони обстріляли 
нас і зникли, розчинилися, наче ранкова мара. Я розумію: 
у лісових масивах з партизанами боротися важко, їх під-
тримує населення. Вони там чудово орієнтуються на місце-
вості, маневрують, нападають раптово. Але чому не молена 
ліквідувати їх у степу та в підземеллі,— цього я збагнути 
не можу. Ясна річ, у жодному російському місті не обхо-
диться без певних актів саботажу і терору. Але ж не в 
таких фантастичних масштабах. 

•— Нічого не вдієш, гауптштурмфюрер,— розвів руками 
полковник, підводячись з-за столу.— Це південне місто має 
свої специфічні умови. З ними доводиться рахуватися і 
тим, хто здійснює волю фюрера тут, і тим хто аналізує 
ситуацію в Берліні та Бухаресті. Що стосується вас 
особисто, пане Штубер, то перший урок ви вже маєте. 
Співчуваю, але такі «пригоди» молеуть трапитися мало 
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не щодня. Тим паче, що більшовицька армія вже не за 
горами. 

Полковник був високий, худорлявий і занадто тендітний 
для військової людини, хоч і походив із давнього саксон-
ського роду. Штубер це знав. До того ж він знав, що той 
належить до тих офіцерів, які скептично ставляться до 
висуванців третього рейху і навіть дозволяє собі іронізувати 
з приводу діяльності СС. Однак це особисто його, гаупт-
штурмфюрера, не обходить. Він тут чоловік випадковий і 
не має наміру затримуватися більше, ніж на три-чотири 
місяці. 

— То з чого маєте намір почати свою діяльність тут, пане 
гауптштурмфюрер? — порушив мовчанку полковник, повер-
таючись на своє місце за столом. 

Штубер так і не підвівся, і полковник зауважив про 
себе, що капітан такий же безцеремонний, як і всі есесівці. 

— Треба ознайомитися з обстановкою. 
•— Ясна річ, треба. Мене цікавить, в чому воно поляга-

тиме, це ознайомлення? 
— Поки що мені важко відповісти. 
— Ваші люди вже влаштовані? 
— Усе гаразд. Вони не дозволяють кривдити себе. 
— І сьогодні відпочивають після тривалого маршу? 
— Не завадить і відпочити. 
— Тоді маю пропозицію. Назавтра ми, разом із місце-

вою поліцією, плануємо провести невеличку облаву в при-
міському селищі Крива Балка. Воно майже прилягає до 
того шосе, на якому вас обстріляли. Сподіваюсь, ваші люди 
охоче візьмуть участь в операції. Тим паче, що це один 
із неспокійних районів міста. На території його чимало 
входів у катакомби, і майже все населення підтримує пар-
тизанів. 

— Загалом я не прихильник таких галасливих акцій,— 
гидливо зморщився Штубер.— І вважаю, що користі від 
них мало. Але, напевне, для початку таке знайомство з 
партизанським районом нам не завадить. 
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Полковник скептично оглянув Штубера, завваживши, що 
ні в приземкуватій постаті цього есесівця, ні в вузькочо-
лому, смаглявому і досить непривітному обличчі,— воно 
дуже нагадувало Райке фізіономії з фотографій у кримі-
нальній поліції,— немає ні краплини чогось такого, що вка-
зувало б на чистоту арійського походження. І тільки 
глузливо посміхнувся. 

Штубер зрозумів цю посмішку, але мав звичку не вика-
зувати емоцій, тому залишився незворушним. 

— Я сподіваюсь, що наше співробітництво буде корисним 
і для нас особисто, і для інтересів рейху, пане полковнику,— 
сказав натомість із крижаною ввічливістю. 

20 

Уранці селище було оточене гітлерівця-
ми. Блоковано всі дороги і стежки, що вели до нього, 
організовано засідки в ярах, які немовби розтинали селище 
на шість кутків, а також біля всіх відомих окупантам 
входів у катакомби. Перекривши таким чином підступи до 
Кривої Балки ще з шостої ранку, полковник Райке наказав 
прочісувати селище двома ешелонами. В першому були 
агенти сигуранци та гестапо, а в другому—підрозділ Шту-
бера. Есесівці йшли одразу за цепом солдатів і стежили 
за «роботою», не втручаючись ні в які акції. 

В одному місці, на схилі балки, вони помітили печеру. 
Штубер зупинився й уважно придивився до неї. 

— Як думаєш, Зебольд, це і є вхід до катакомб? 
— Напевне, пане гауптштурмфюрер. Уяви не маю, що 

таке катакомби. Досі нічого подібного нам не траплялося. 
Штубер подивився довкола і, побачивши сивоголового 

чоловіка, що з'явився у воротах, покликав його. 
Старий покірно підійшов і зупинився за два кроки від 

есесівця. 
— Це катакомби? — спитав гітлерівець. 
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Старий здивовано глянув на нього з-пїд вицвілих кошла-
тих брів,— його здивувало, що цей німець так добре володіє 
російською. 

— Катакомби. 
— І тут є партизани? 
•—• Я не знаю, де саме вони є,— спокійно відповів ста-

рий.— Але достеменно знаю, що в цій катакомбі їх нема. 
Це молода катакомба. 

—• Як це зрозуміти: «молода»? 
— її недавно, оце років за два перед війною, почали. 

Один штрек і то метрів на двісті — не більше. В таких 
партизани не ховаються. 

— А де вони ховаються? 
•— Я ж казав, що не знаю,—• розвів руками старий, див-

лячись офіцерові просто у вічі.— Вантажник я. Усе життя в 
порту працював. І жив не в цьому селищі, а неподалік пор-
ту. Років чотири, як переселився сюди. Катакомб не знаю. 

— Брешеш,— спокійно мовив Штубер.— Але припустимо, 
що я повірив тобі. В оцю катакомбу ти можеш нас про-
вести? Хочу глянути, що воно таке: ваші катакомби. 

— У цю можу,— погодився старий.— Ліхтарик маєте? 
Зебольд мовчки дістав із кишені ліхтарик і подав його 

Штуберові. 
— Рушай, старий, першим. Я присвічуватиму,— мовив 

він. 
Старий мовчки рушив уперед. Вони дісталися штреку, 

пройшли високими кам'яними коридорами метрів тридцять, 
причому Штубер намагався йти майже слід у слід за 
старим, щоб уберегти себе від пострілу з моторошної тем-
ряви, яка ледве розступалася перед слабким промінцем 
ліхтаря. Він із цікавістю оглянув дві галереї, кілька хви-
лин постояв у чотирикутній, схожій на велику кімнату 
виробці і наказав старому повертатися назад. 

— І так, у цій темряві і сирості, партизани живуть 
цілими місяцями? — запитав старого, щойно вони знову 
опинилися у балці. 
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•— Уже роки,— спокійно відказав той. 
— Але ж там можна збожеволіти. 
— Можна. Але в партизани йдуть не для того, щоб 

божеволіти, а щоб боротись. 
•— А ти сміливий, старий. Сам, напевне, був колись 

солдатом? Мабуть, у першу світову? 
— Був. Але сміливий не тому, що воював, а що вже 

старий. Це той вік, коли навіть ворогові можна казати у 
вічі те, що думаєш. 

— Ну, гаразд, старий, іди. Пожалію твою старість. 
Той мовчки знизав плечима і пішов до своєї садиби. 
— Ваше враження, фельдфебелю? 
— Нелегко воювати в цих кам'яних горах. Та й не 

звикли наші хлопці до таких умов. 
— От і треба привести їх сюди, нехай побудуть з 

годинку, «акліматизуються», відчують, що воно таке — 
кам'яні підземні лабіринти. 

За кілька хвилин вони наздогнали солдатів, що повільно 
йшли вулицею. У дворах селища лунала стрілянина, чулися 
крики жінок і плач дітей. З двору, який вони щойно по-
минули, вигулькнув невисокий худорлявий чоловічок у по-
жмаканому капелюсі. Побачивши Штубера, він зупинився 
і на знак вітання двома пальцями підняв капелюха. «Чир-
каиов. Агент сигуранци під кличкою Сова»,— упізнав Шту-
бер. його відрекомендували есесівцю учора ввечері. У сигу-
ранці Сову вважають одним із кращих агентів і навіть 
мають намір у разі відступу залишати для подальшої роз-
відницької та диверсійної роботи. Ясна річ, затриматись 
зараз біля них Чирканов не наважився. Шубер знав, що 
Сова влаштувався в Кривій Балці перукарем й удавав із 
себе простачка-п'яничку, що вештається вулицями в по-
шуках чогось такого, чим можна поживитися. Отож показу-
вати, що знайомий із гітлерівцем, йому ні до чого. Та й 
Штубер теж не мав наміру розмовляти з ним, тим паче, 
що саме в цю мить його увагу привернув хлопчина років 
сімнадцяти в короткій, спортивного крою куртці. Той був 
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досить високий на зріст і міцної статури. Штубер не міг 
точно сказати, що саме привернуло його увагу: чи його 
статура, чи досить симпатичне, з майже правильними ри-
сами обличчя, а може, погляд. Штубер помітив, яким пре-
зирливим поглядом провів цей хлопчина Сову. 

Помітивши, що офіцер звернув на нього увагу, хлопчина 
опустив голову (а може, це звичка ховати обличчя) і ру-
шив попід муром назустріч йому, щоб швидше дійти до 
воріт і пірнути у двір. 

— Стій! — наказав йому Штубер. 
Хлопчина ледь помітно здригнувся, але втікати не нава-

жився. Зупинився, притисся спиною до огорожі. 
«Отже, зброї у нього нема,— подумав Штубер, незворуш-

но обмацуючи хлопчину поглядом і видобувши з кобури 
пістолет. Кобуру він весь час тримав розстебнутою.— 
Якби мав, спробував би втекти. Ну що ж, цілком можливо, 
що він дивився так услід Сові не тому, що партизан, а з 
властивої тутешнім хлопчакам ненависті до нас». 

— Хто такий? •— підступив до нього Штубер. 
Хлопчина мовчки розвів руками. 
— Ім'я! 
— Трохим. Я живу тут неподалік. 
Хлопчина чекав, що есесівець запитуватиме ще щось, але 

Штубер, майже не піднімаючи руки, просто зі стегна, 
вистрілив. Куля вдарила в мур за кілька сантиметрів від 
голови хлопця, той від несподіванки здригнувся, зіщулився 
й аж присів. Штубер почекав, поки він випростається, і 
знову, майже не цілячись, послав ще чотири кулі. Після 
кожного пострілу хлопець здригався, але все ж таки 
витримав цю екзекуцію досить мужньо. 

— Зовсім хлопчина, пане гауптштурмфюрер,— стиха 
проказав Зебольд по-німецьки.— Але тримається так, ніби 
встиг понюхати пороху. Стріляний він — це точно. 

Штубер ніяк не відреагував на його слова. Він взагалі 
володів дивовижною здатністю зберігати незворушність за 
будь-якої ситуації, вражаючи цим навіть Зебольда, що 
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знав його досить давно. Фашист мовчки поміняв обойму 
і вистріляв її, кладучи кулі то зліва, то справа від хлоп-
чини. І ніяких емоцій, наче виконував звичну роботу. 

Нарешті Штубер опустив пістолет. 
— Ну що ж, непогано,— криво посміхнувся гітлері-

вець. 
Він вклав пістолет у кобуру і мовчки пішов далі. 
— Я ж вам казав, фельдфебелю, що у цій країні вони 

дорослішають занадто рано. Настільки рано, що в неповні 
шістнадцять уже цілком заслуговують не лише кулі, а й 
шибениці. 

— Ваша правда, пане гауптштурмфюрер. Може, варто 
прихопити його з собою і допитати? 

— Можна й прихопити. Але краще простежити за ним 
тиждень-другий, виявити зв'язки і брати всю підпільну 
групу. 

Зебольд озирнувся. Хлопчина все ще стояв на тому ж 
місці й дивився їм услід. 

«Дивна річ: він і досі не втік,— вражено крутнув головою 
фельдфебель.'—• Ні, мабуть, треба було взяти його. Але 
нічого, ще побуває в моїх руках». 

21 

Побачивши, що фашисти зникли за 
рогом, Трохим витрусив із чуба крупинки вапна і пісок. 

— Краще б пістолет пристріляв,— пробурчав він.— 
Кретин. 

— Мені здалося, що десь тут стріляли! — раптом вийшов 
із воріт Краба. 

— Мені — теж,— знехотя підтримав жарт Трохим.— 
Палить тут кожен дурень, наче в мішень. 

— Мамочко, та він же тебе на стіні «намалював»! — 
вражено вигукнув Вадик, аж тепер помітивши сліди куль 
на мурі.— Ти що, довго «позував» йому? 
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— Хотів би я бачити, як би ти сам пітнів, «позуючи» 
цьому «художникові»,— незлостиво огризнувся Трохим.— 
Ти знаєш, я спочатку подумав, що він п'яний. Але ж ні — 
просто фашист. 

Щоб не потрапляти більше солдатам на очі, вони зайшли 
в двір і всілися за потрощеним столиком, на якому колись 
до війни грали вечорами в доміно. Столик стояв у закутні 
двору, під густою кроною клена, гілля якого майже сягало 
землі. Тож увійшовши у двір, не одразу й помітиш, що 
хтось там сидить, зате добре було видно все, що діється 
біля воріт. 

— Жорстокий екзамен влаштував тобі той поліцай. 
— То був есесівець, а не поліцай. І що йому не сподо-

балося? Надто вже прискіпливо придивлявся до мене. 
Невже «перукар» доніс? 

— Він уже не працює в перукарні. 
— Відомо, де він «працює». Чирканов нібито прізвище 

його,— Трохим хвилю помовчав.— І головне, що гітлерівець 
ні документів не запитав, ані обшукував. Тільки запитав, 
як звати. 

У цей час із вулиці долинув якийсь шум і вигуки німець-
кою: «Шнель, шнель!..» 

— За мною,— скомандував Вадик і першим кинувся до 
воріт. 

Вони встигли саме вчасно. З двору, що був майже 
навпроти, виводили Віктора Ковача. 

«Це Віктора схопили в родичів,— подумав Трохим.— 
Фашисти зайшли з тієї вулиці, через садок». 

Двоє вгодованих фашистів, підштовхуючи зв'язаного 
Юнгу, погнали його вулицею. І лише на якусь мить Віктор 
затримався, глянувши на хлопців. Мабуть, хотів, щоб Тро-
хим побачив, що то саме він, і повідомив у загін. З'яви-
лася вкрита брезентом машина, і солдати загнали Юнгу 
в кузов. 

У цей час у дворі з'явилася Рита та якийсь незнайомий 
парубійко. Вадик помітив їх першим й одразу ж покликав. 
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— От добре, Трохиме, що ти тут,— схвильовано прока-
зала Рита, підходячи до них.—• Ти знаєш, схопили Миколу 
Івановича Гаращука, капітана «Тамані». 

— І його? — зблід Трохим.— Вітьку Ковача теж. 
— І сьогодні ж арештували нашу сусідку Дарину Пет-

рівну. Вона колись вчилася в інституті разом із мамою, 
а працювала у школі, на Слобідці,— продовжувала Рита.— 
Мабуть, хтось доніс, що вона допомагала партизанам. 

Трохим недовірливо зиркнув на хлопця, що стояв поруч 
Рити. 

—• Це Олег Романчук, я його знаю. Недавно він написав 
кілька листівок і розклеїв їх... 

— Було,—-кивнув Олег і подав руку Трохимові. 
•— Все одно, зараз такий час. Треба поменше слів... 
— Та й взагалі, Трохиме,— продовжувала Рита,— на-

певне, нам час підпільну організацію створити, молодіжну... 
Бо того, що ми час від часу робимо, я впевнена, замало. 
Хіба це справжня боротьба? Адже є брати Давиденки, 
Грицько Брага, Валентина Козачук... Хлопці готові боро-
тися по-справжньому. 

— Почекай хвилинку,— перебив її Трохим,— Краба, 
стань біля воріт й уважно стеж за всім, що робиться на 
вулиці. 

— Одне слово, нам треба поговорити серйозно,—• закін-
чила Рита.— Мене ти знаєш, ось Олег теж не підведе. 

— Про що мова, Пілоте? — гаряче почав Олег,— Поба-
чиш у ділі. 

— Не розумію, чого ви домагаєтеся? Хочете боротися, 
то хто заважає? 

Рита запитливо глянула на Олега. Перехопивши цей 
погляд, Трохим здогадався, що саме він напросився на цю 
розмову. І здогад цей розбудив у ньому почуття підступної 
і невблаганної ревності. 

—• Ми знаємо, що ти часто буваєш у катакомбах, у пар-
тизанів,— наважився Олег, теж раз по раз зиркаючи на 
Риту.— Допоможи мені вступити до загону. 
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— А тобі хто про це сказав? — суворо глянув Трохим 
спочатку на нього, а потім на Риту. Дівчина стенула пле-
чима: мовляв, він знає це й без мене.— Я живу в селі, 
у родичів, а сюди навідуюсь тільки час від часу. От усім і 
здається, що виходжу із катакомб. І не смій нікому говори-
ти, що нібито я маю якесь відношення до партизанів. До-
мовились? — сказав уже миролюбніше. 

— Та я все розумію,— зам'явся Олег.— І мовчатиму, як 
мовчав досі. Але, знаєш, шкода... Війна закінчиться, а ми, 
крім того, що листівки розклеювали, так нічого й не зро-
били. 

— Висловлюю своє співчуття,— поплескав його по плечу 
Трохим,— Але ще не пізно. Ще є час так нашкодити фа-
шистам, що їм запам'ятається навіки. І для цього зовсім 
не обов'язково чекати, доки хтось створить підпільну групу 
або доки тебе візьмуть до партизанського загону. 

Олег ніяково всміхнувся у відповідь, ніби шкодуючи, що 
почав розмову занадто відверто та ще в присутності Рити. 
Постоявши ще якусь хвилю в нерішучості, Олег стенув 
плечима і відійшов до Вадика. 

Залишившись удвох, Трохим і Рита якийсь час мовчали. 
— Пробач, що так сталося,— першою заговорила Рита.—• 

Це він попросив, щоб познайомила з тобою... А ми так 
давно не бачилися, правда? — стиха мовила вона.— Чому 
не навідуєшся до нас? 

— Ніколи, Рито. Як почуває себе твоя мама? 
— Майже всю зиму хворіла. А зараз нібито краще. До 

речі, пам'ятаєш, ти розповідав мені про свій «Антарктич-
ний щоденник»? Іще ведеш його? 

— Записую дещо... Іноді. Але все це несерйозно. Дитяча 
гра. 

— Не гра, а мрія. А згадала я про щоденник тому, що 
мати дістала для тебе ще одну книжку — «Щоденник 
капітана Скотта». Того самого, експедиція якого досягла 
Південного полюса слідом за Амундсеном і на зворотному 
шляху загинула. За одинадцять миль від своєї бази. 

113 



— Де ж мама дістала її? 
— Подарувала та ж бібліотекарка. Виявляється, цей 

«Щоденник» було опубліковано у нас, на Україні, ще в 
1935 році. Просто ми з мамою не знали про це. Ось так, 
мандрівнику крижаних пустель. 

— Ну, тоді я навіть не знаю, як дякувати всім вам. 
— Ніяк. Книжка чекатиме на тебе в Грицька Браги. Ко-

ли зможеш, тоді й візьмеш. А тепер тобі вже, мабуть, час 
іти? 

— Пора. Але ще хотів запитати про цього «відважно-
го»,— слово «відважного» Трохим вимовив із неприхованою 
іронією,— якому захотілося знайти шлях до партизансько-
го загону. 

— Ну, чому ти так іронічно? — глянула йому у вічі Рита. 
І раптом тепло посміхнулася: — Не ревнуй. Олег сказав, 
що багато чув про тебе і що ти можеш допомогти створити 
молодіжну підпільну групу. А потім усіх провести в ката-
комби, до партизанів. 

— І ти його давно знаєш? 
— Чесно кажучи, тижнів зо два. 
— А звідки він, не розповідав? 
— Його родина перебралася до Одеси, коли війна вже 

почалася. З Тирасполя,— так говорить Олег. Біженці вони. 
Оселилися в родичів. А що, він здається тобі підозрілим? 

— Не подобається мені, як у нього очі бігають, коли 
говорить про партизанів. Таке враження, ніби десь уже 
нашкодив, а тепер виправдовується. 

•— Та невже? — вражено перепитала Рита.— У тебе 
справді склалося таке враження? Але... Не може бути. 
Я, правда, не знаю, хто його батьки... 

— От бачиш...— м'яко дорікнув Трохим.— А наважуєш-
ся знайомити зі мною. 

— Мені здавалося, що ти зрадієш. Ще один хлопець, 
який хоче допомогти тобі. 

— До нього ми ще придивимося. Побачимо, який у ділі... 
До речі, з Вітькою Ковачем він не був знайомий? 
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— З Вітькою? — замислилася Рита.— Здається, був. Да-
вай запитаємо. Олег! 

Але Романчука у дворі вже не було. 
— Краба, де Олег? — кинувся Трохим до воріт. 
— Пішов. 
— Куди? 
— Не знаю. Туди,— показав на провулок, що завертав 

праворуч,—А що, він потрібен? 
— Він про щось розпитував тебе? 
— Цікавився, чи не знаю, де знаходяться партизани, і чи 

справді ти — партизанський розвідник. 
Трохим і Рита переглянулися. 
— ...Ну а я, звичайно, сказав йому, що він хороший хло-

пець, тільки дуже вже тхне від нього німецькими сигаре-
тами—похмуро мовив Вадик.— Він жарту не зрозумів, 
образився, сказав, що всі ми—піжони, і пішов геть. 

Трохим і Рита знову здивовано перезирнулися. 
— А від нього що, справді тхне німецькими сигарета-

ми? — перепитав Трохим. 
— Дуже дорогими. Такі ж я колись потяг у того полков-

ника, що лежав у госпіталі,— пояснив Вадик.— І за які 
вартовий, коли я втікав, мало не застрелив мене. їхній за-
пах я на все життя запам'ятав. 

— Он воно що! 
— Так, на жаль, він курить і навіть п'є,— пояснила Ри-

та.— Коли позавчора чекав мене біля госпіталю, від нього 
навіть відгонило спиртним. Я ще вилаяла його за це. Але 
він сказав, що йому вже вісімнадцять, а в такому віці не 
він один собі це дозволяє. 

—- І часто він зустрічає тебе там? 
— Ти не так усе це зрозумів, Трохиме. Він — знайомий 

Валі Козачук. А мною він... А ти знаєш,— раптом вхопила 
вона Трохима за рукав,— він зацікавився мною, здається, 
після того, коли Валя якось згадала при ньому про тебе. 
Він одразу ж насторожився і запитав: «Це ж який Трохим? 
Не Прушинський, бува?» Коли Валя розповіла мені про 
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цю розмову, я ще подумала, що в нього теж є зв'язок із 
партизанами або підпільниками. 

— Оце вже цікаво,— задумано проказав Трохим.— Це 
вже дуже цікаво... 

— І я пригадала,— продовжувала Рита,— Вітьку Ковача 
він не знав. Але знав капітана «Тамані». І якось розпиту-
вав про нього. Теж під приводом того, що, може, капітан 
міг би допомогти зв'язатися з партизанами. Але я сказала, 
що то старий, хворий чоловік, такі партизанами не бува-
ють. 

— Добре, що сказала саме так. Але, як бачиш, сьогодні 
фашисти схопили і капітана, і Юнгу. 

— Ну, контра! — стис кулаки Вадик, який досі стояв 
мовчки і тільки здивовано крутив головою, слухаючи то 
Риту, то Пілота.— А я сам дивуюсь, звідки він тут узявся. 
Й одразу зрозумів, що чужий... 

— Постривай, Крабо,— перепинив його Трохим.— Ще ми 
нічого напевно не знаємо. Усе це поки що тільки збіг об-
ставин і наші припущення. Отож поводьтеся з цим Роман-
чуком так, ніби нічого не сталося. Особливо ти, Рито. Все 
гаразд, ви такі ж знайомі, як і раніше. А я пораджуся щодо 
нього в загоні. Г придивимося, з ким він водиться. 

У цей час відчинилися двері Вадикової квартири і на по-
розі постала його мати, Марія Степанівна. 

— О лишенько!—сплеснула вона руками, побачивши 
Вадика.— А на лимані ти був? — запитала так, що чутно 
було, мабуть, на другому кінці вулиці. І навіть забула при-
вітатися з Трохимом. 

— Можеш вважати, що вже був,— метнувся Краба до 
сарайчика, в якому знаходилося його рибальське причан-
далля. 

— Та я ж тебе ще зранечку з рибою чекаю, а ти ще й 
за ворота не виходив! 

— За воротами вже був,— огризнувся Вадик.—-1 ось 
уже йдемо рибалити. Можеш вважати, що вже риби на-
ловив... 
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— Так-от,— не вгавала мати.— Можеш вважати, що ти 
вже й поснідав! І швиденько біжи па лиман. 

Друзі, довго не зволікаючи, вискочили з хати. 
— Ні, ви бачили таке нещастя?! — й далі бідкається Ма-

рія Степанівна.— Мені кажуть: не виходь на вулицю, там 
облава, там стріляють! А що мені до того, що там стріля-
ють, коли цей неслух убиває мене тричі на день?! 

Вадик і Трохим відійшли вже, мабуть, із квартал, звер-
нули стежкою в балку, але й туди чути було іще голос 
Марії Степанівни. 

22 

У катакомби Трохим повернувся піз-
нього вечора через запасний хід, яким дозволялося кори-
стуватись лише у виняткових випадках. Але сьогодні був 
саме такий випадок. Спустившись у балку, Трохим ще з 
годину просидів там у кущах терну, щоб перевірити, чи ие 
повів за собою «хвоста». 

У тільки йому відомій схованці знайшов сірники та ліх-
тар, засвітив його і, сторожко вдивляючись у морок, що по-
волі розступався перед ним, пішов до табору. 

Через кілька хвилин із темряви почувся оклик. 
— Пароль,— хрипко гукнув Сергій, побачивши вогник 

ліхтаря. 
— «Місячна ніч». 
— А, це ти, Пілоте! — зрадів моряк.—А я вже встиг по-

бувати в штабі. Там тебе чекають. Дійшла чутка, що три-
ває велика облава і багатьох заарештовано. 

— Мене, як бачиш, ні,— похмуро відповів Трохим.— 
Юнгу взяли. Разом із колишнім капітаном «Тамані» Гара-
щуком. Хтось вистежив його. Провалилась і явка на квар-
тирі Гаращука. І залізничника Кодряна теж мало не схо-
пили. Коли за ним прийшли, він був у майстерні, в садку. 
Поки фашисти грюкали в двері і кричали: «Партизанен, 
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здавайся!», він вискочив із майстерні і через виноградники 
дістався до балки. 

•— Де він зараз? 
— Не знаю. Про нього мені розповів Грицько Брага. 
— Жаль Юнгу,— зітхнув Журич.— Сміливий хлопець. 

І найстрашніше, що допомогти не можемо. 
Вони помовчали. Обидва розуміли: навіть якщо Юнгу 

взяли випадково, не маючи проти нього ніяких доказів, вир-
ватися із сигуранци, а тим паче з гестапо, майже немож-
ливо. 

— Що там у степу? •— Журич запитав, аби тільки роз-
віяти гнітюче мовчання. 

—- Осінь уже прийшла. 
— Вийду, подихаю. А ти давай одразу в штаб. Коман-

дир чекає тебе. 
У штабі Трохима справді чекали Гармаш і Кононенко. 
— Отже, схопили вони нашого Юнгу,— замислено мовив 

Гармаш, вислухавши розповідь Прушинського.— А чому це 
сталося — пояснити не можеш... 

— Ми розлучилися з ним неподалік госпіталю. Він пішов 
до Гаращука. Дізнався, що той захворів, і гадав, що зможе 
чим-небудь допомогти. А вже від нього мав піти на заліз-
ницю, виконувати ваше завдання. 

— Треба за всяку ціну дізнатися, де вони тепер знахо-
дяться,— подав голос Кононенко,— в тюрмі, в поліції чи, 
може, десь у підвалах сигуранци. Спробувати встановити 
з ними зв'язок. З Гаращуком усе складніше. А з Юнгою... 
Якщо його схопили випадково, як це часто буває під час 
облав, тоді ще є надія. Але це в тому випадку, коли він 
мовчатиме. 

—• Ковач протримається,— упевнено мовив Трохим.— 
Мужності йому не позичати. 

—• Це так...— сумно всміхнувся командир.— Але яку силу 
волі потрібно мати, щоб витерпіти всі катування і не під-
датися на провокацію? 

Кононенко, який досі сидів, обхопивши руками голову, 
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стомлено відкинувся і прихилився спиною до вогкої 
стіни. 

— Сподіватися, що арешт Ковача — випадковість, не 
варто. Якщо його заарештували разом із Гаращуком, то 
яка вже тут випадковість? Провокатор вистежив. Зараз у 
міській тюрмі у нас є «своя людина». Цей чоловік уже до-
помагав нам. За гроші, правда, але у виключних випадках 
доводиться мати справу і з такими... Тож треба спробувати 
використати цього типа. 

Гармаш підійшов до карти міста, що висіла на стіні між 
двома ліхтарями, і довго й уважно вивчав її, а може, про-
сто дивився на неї, обдумуючи щось. Одначе Трохим 
розумів, що розмову ще не закінчено, і тому іти не по-
спішав. 

— Коли Віктора вели, він, кажеш, дивився на тебе? — 
знову заговорив Гармаш, відриваючи нарешті погляд від 
карти.-—Та ти сідай, Трохиме, находився за день... 

— Дивився, та тільки якусь мить,— відповів Трохим, сі-
даючи на дошку, покладену на два камені.— Напевне, з 
несподіванки... що побачив мене. 

— Або хотів, щоб ти звернув на нього увагу,— додав 
Кононенко.— Адже ти міг зайти у двір і не помітити його. 

— Можливо, й так,— погодився Трохим, помовчавши. 
— Ой хлопці, хлопці!..— зітхнув Гармаш.— Поберегли б 

себе. Хай ми загинемо, але ж хоч трохи пожили. Хіба я, 
директор школи, ще навесні сорок першого міг подумати, 
що через кілька місяців доведеться створювати партизан-
ський загін, ризикувати життям підлітків, посилаючи їх у 
розвідку? 

•— Ми ж самі попросилися...— зауважив Трохим.— Вам 
нема чого картати себе. 

— Так, самі, звичайно... Але нам від цього не легше. 
Степане Петровичу, завтра ж зв'яжіться з міськими під-
пільниками, пошліть на поверхню зв'язкового. Спробуємо 
все ж таки врятувати Ковача. 

— Зроблю все, що тільки можна,— відповів Кононенко, 
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підводячись.— Аби тільки не заговорив, бо тоді вчепляться 
мертвою хваткою і вже ніяка сила його не врятує. 

Кононенко пішов, а Гармаш і Трохим ще якийсь час си-
діли мовчки. 

—- Ну що ж, Трохиме, дякую тобі за відомості,—тяжко 
зітхнув командир.— А зараз іди відпочивай. Днів зо два 
турбувати не будемо. Нехай там, нагорі, трішечки вля-
жеться. 

— Але ж завтра мені обов'язково треба йти нагору. Мо-
же, знайду того залізничника і приведу сюди. Сам він до-
роги не знайде. До того ж я домовився зустрітися із хлоп-
цями. 

— Якими? — насторожився командир. 
— Ви знаєте їх: це — Гриша Брага, Вадик Крабов... 
— Пригадую. Сміливі хлопці. 
— Гриша, Вадик та Рита Ковалик давно допомагають 

мені. Усім нам, партизанам. А недавно була в нас розмова 
про те, щоб створити молодіжну підпільну організацію. 
І просимо вашого дозволу на це. 

— Організацію?! — підхопився Гармаш.— Яку ще там 
організацію?! — Він заходив, нервуючи, довкола стола. Зу-
пинився і сказав уже спокійно: — Одне слово, так: не тре-
ба створювати зараз ніякої організації. Ніякої, зрозумів? 
Це наказ. 

— Наказ я зрозумів,— і собі підвівся Трохим.— Але чому 
не треба? 

— У твоїх друзів нема ніякого досвіду підпільної роботи, 
конспірації. Та й елементарного життєвого досвіду теж 
бракує. І я впевнений, що організація ваша не проіснува-
ла б і тижня. І скількох хлопців та дівчат ми погубили б — 
про це ти подумав? 

— Одначе й наш загін можуть теж розгромити. Адже це 
війна! 

— Так, війна. Але найперше ми повинні берегти наших 
дітей. Весь тягар війни ми, дорослі, маєм винести на своїх 
плечах... 
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— Але ж як оці дівчата й хлопці почуватимуться після 
війни? Що думатимуть про себе? Як боролися з фаши-
стами? 

— Вони дуже нам допомагають. І це правда. Одне слово, 
домовились так. Зустрінешся з друзями, переконай їх, щоб 
ніяких необдуманих вчинків. Коли потрібно буде, ми з ними 
зв'яжемося і дамо завдання. Зрозумів? 

— Так, зрозумів,— погоджується Трохим. І тільки тепер 
зважується переповісти історію з Олегом Романчуком. 

— З цього й починав би,— сумовито всміхнувся Гар-
маш.— Ми, звичайно, дізнаємося, що це за «патріот» такий, 
якщо тільки він передчасно не зникне. Але ти не сумнівай-
ся, фашисти зацікавилися тобою й твоїми друзями. А ти 
кажеш: організацію створювати... 

23 

Наступного дня, після облави, до ПІту-
бера в кабінет несподівано навідався полковник Райке. 

—• То що, гауптштурмфюрер, сподіваюсь, перше знайом-
ство з нашим районом було приємним? Правда, це не Па-
риж, і навіть не Ніцца, але все ж таки,— в'їдливо посмі-
хався він.'— Тим паче, що обійшлося без збройних сутичок 
із партизанами, без яких у цьому місті обходиться дуже 
рідко. 

— Партизани зрозуміли, що під час облави їм безпеч-
ніше сидіти в своїх катакомбах. Інша річ—диверсії на за-
лізниці, в порту, на степових дорогах поблизу міста. Ви ж 
не будете переконувати мене, що їх поменшало? 

— Зараз і слід чекати активізації цих акцій. Адже насе-
лення знає про тимчасові невдачі наших військ. 

— Але все ж таки, пане полковнику, мені не зовсім зро-
зуміло, чому в місті й досі діє кілька партизанських заго-
нів? Мені довелося проводити каральні акції на Поділлі по-
близу ставки фюрера. Але там ліси, плоскогір'я та ярн. 
А тут же йдеться про місто, яке майже три роки знаходить-
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ся в наших руках. Навіть якщо зважити, що під містом іс-
нують катакомби. Адже це не ліси. Можна ж блокувати 
всі ходи й виходи і врешті «викурити» партизанів із підзе-
мелля. 

— Упевнений,— ввічливо всміхнувся Райке,—що тепер, 
коли сюди прибула ваша група особливого призначення, 
ми доб'ємося успіхів. Між іншим, ви й досі нічого не ска-
зали про вчорашню облаву. 

•— Облава — це робота наосліп. Бігати вулицями, ляка-
ти старих жінок і хапати дідів та підлітків — це не метод. 
Я зі своєю групою пробуду тут лише три-чотири місяці. 
І за цей час, я вважаю, треба перебудувати докорінно 
боротьбу з партизанами, яку очолюєте особисто ви, пане 
полковнику. А наша справа — виявити недоліки у вашій 
роботі і допомогти порадами та конкретною участю в опе-
раціях. 

Тон, яким розмовляв есесівець, ображав полковника. 
І якби це було в сорок першому, він знайшов би спосіб при-
мусити Штубера поважати старшого за званням. Але тепер 
інші часи, інші порядки. 

— Що ж ви пропонуєте? — спромігся нарешті полков-
ник.— Що конкретно? 

— Наскільки я зрозумів, ви намагаєтесь виявити і зне-
шкодити якомога більше ворогів рейху. А треба передусім 
подбати про те, щоб знайти побільше його відданих дру-
зів. Таких, які змогли б проникнути у найглибше підпілля 
більшовиків і ліквідувати його одним ударом. 

— Усе це теорія, гауптштурмфюрер,— підхопився пол-
ковник.— Ви не знаєте фанатичності місцевих партизанів. 

— У Чорному лісі під Вінницею та по містах Югославії 
вони не менш фанатичні — можете мені повірити. Але ми 
боролися з ними успішно. 

— Тут існують специфічні особливості. Підземелля, яке 
пролягло попід усім містом і навіть сягає навколишніх сіл, 
має сотні виходів у місті, на березі моря і в степових доли-
нах. Отож партизани несподівано з'являються в будь-якій 
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• 

точці міста, а після операції так само несподівано зника-
ють. Ясна річ, ми виявляємо ці виходи, мінуємо, влашто-
вуємо засідки, намагаємось підіслати до партизанів наших 
агентів. Але всього цього недостатньо, бо в партизанів чи-
мало інформаторів у місті та на околицях його, особливо 
серед підлітків. А в селищі Крива Балка, здається, діє на-

і віть підпільна молодіжна група, якою керує Трохим Пру-
шинський, за кличкою Пілот. Ми підіслали до нього нашо-
го агента. Прізвище його Романчук. А кличка Соловей. 
Про всяк випадок запам'ятайте. Поки що він діє досить 
успішно. 

•— Так, очевидно, партизанам дуже допомагають саме 
підлітки, на яких ми не дуже й зважали,— задумливо по-
годився Штубер. 

— До того ж вони допомагають партизанам не тільки як 
інформатори. Нам відомо, що ці хлопчиська і навіть дів-
чата влаштовують диверсії, нападають на наші патрулі, 
поширюють листівки. Кількох ми вже судили й стратили. 

Задзвонив телефон. Штубер не поспішаючи зняв трубку. 
— Так, він тут... Вас, пане полковнику,— передав трубку 

Райке. 
Той, не дослухавши, кинув трубку на важелі. 
— Неприємне повідомлення, пане полковнику? 
— Ці дармоїди не здатні розв'язати язик якомусь там 

хлопчиськові. Хоча наші агенти Соловей і Сова доповіда-
ють, що Ковач є одним із зв'язкових партизанського загону, 
який діє у катакомбах. 

— Це той, якого заарештували вчора під час облави? 
— Так, саме цей. До речі, ми навіть знаємо його клич-

ку — Юнга. Як бачите, гауптштурмфюрер, не так вже 
й наосліп ми діємо. Потрапляє-таки «рибка» і в наші 
сіті. 

— Шкода тільки, що ніхто не може сказати, яка саме. 
Накажіть привести цього хлопчиська сюди. Я хочу поди-
витись на нього. 

Райке підходить до телефону. 
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— О, зовсім забув...— каже тим часом Штубер.— Де цей 
ваш агент Сова? 

— Він тут, чекає. 
— Тоді попросіть, будь ласка, нехай зайде. Хочеться мати 

інформацію з перших уст. 
Полковник дав відповідні розпорядження по телефону. 
— Бажаю приємно провести час, гауптштурмфюрер,— 

мовив на прощання, прямуючи до дверей. 
— Дякую, пане полковнику. Все моє перебування у цьому 

місті — це приємне гайнування часу. 
Штубер закурює, підходить до вікна і, відхиливши цупку 

синю штору, крізь яку ледь пробивається до кімнати денне 
світло, уважно стежить за тим, що відбувається на вулиці. 
Він полюбляє оцей напівморок, масивні штори, йому 
здається, що в такій обстановці легше думати, аналізу-
вати. 

Штубер вважав себе природженим розвідником і почу-
вався щасливим, що доля наділила його саме таким фахом. 
Він не належав до фанатиків, які беззастережно вірили у 
непереможність армії фюрера. Навпаки, тепер уже не мав 
ніякого сумніву в тому, що війну з Радянським Союзом 
програно. Одначе не бажав, щоб невдача «російської кам-
панії» Гітлера стала його особистою невдачею. Тому хотів 
повернутися до Берліна з хорошою репутацією, а може, й 
з нагородою та підвищенням у званні. 

Замислившись, Штубер не одразу помітив, коли зайшов 
Чирканов. Та навіть зауваживши це, ще кілька хвилин сто-
яв спиною до агента гестапо, виказуючи тим цілковиту зне-
вагу до нього. І той мовчав, терпляче переступаючи з ноги 
на ногу. 

— Слухаю вас, агент Сова,— мовив нарешті Штубер, так 
і не озирнувшись на нього. 

— Наказано зайти, пане гауптштурмфюрер. 
«Намагається говорити басом, хоча має хирлявенький 

тенорок,— відзначив про себе Штубер.— Як і кожна фізич-
но мізерна людина, він хоче компенсувати це бодай грубіс-
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тю голосу, вип'ячуванням грудей, зумисне «важкою» хо-
дою». Штубер помітив це ще під час облави. 

— Давно працюєте на гестапо? — повертається Штубер 
до нього обличчям. 

— З дня визволення, пане офіцер. 
— З дня чого? — перепитав Штубер.— А... визволення! —• 

він в'їдливо всміхався і дивився на Сову з неприхованим 
презирством. Це його манера, його стиль, його особливий 
прийом: він ніколи не втрачає жодної можливості, щоб по-
казати зраднику, що той лише запроданець, ніщо, і як би 
не вислужувався, все одно залишиться ним. Досі це діяло 
безвідмовно. Запроданці починали боятися його і намага-
лися вислужуватися, як ні перед ким іншим.— І що приму-
сило вас продавати своїх земляків? 

— Пане гауптштурмфюрер!..— безсило розвів руками 
Чирканов.— Я вас не розумію. 

— Чудово розумієте. Адже ви за кожну голову дістаєте 
відповідну винагороду. Чому це вас шокує? Втім, гаразд, 
уникатимемо таких визначень. Але все ж таки мене ціка-
вить, що примусило вас співробітничати з нами: потреба 
мати гроші, незгода з політикою більшовиків, бажання пе-
ребратися на Захід? Тільки одверто. Моє ставлення до вас 
від цієї відповіді не залежатиме, воно визначатиметься ви-
щими інтересами рейху. Я — професіонал і хотів би знати, 
з ким мені доведеться працювати. Це має принципове зна-
чення. Тим паче, що вам добре відомо — ще древні гово-
рили: «Хто зрадив раз...» 

•— Кривдите, пане гауптштурмфюрер. Я свій хліб чесно 
відпрацьовую. Не те що інші. Як, наприклад, оте хамло Ро-
манчук. А чому я з вами, то хіба вам не однаково? Цього 
поганця, Юнгу, я вистежив. Сам. Про те, що він парти-
занський зв'язковий, ніхто й не здогадувався. Тижнів зо 
два я полював за ним — і вистежив. Але потім підіслали 
до нього Романчука, а він все зіпсував. 

Штубер якусь мить вивчає його приземкувату постать з 
хижо розчепіреними короткими товстими ручиськами і, 
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хмикнувши, сідає у своє крісло, так і залишаючи Чирка-
нова стояти біля дверей. 

— Ну гаразд, облишмо Романчука. Що конкретно відо-
мо вам про Ковача? Я маю на увазі факти, а не чутки, 
якими ви користувалися. До речі, це правда, що він був 
юнгою? 

— Був. На пароплаві «Тамань». І натрапили ми на ньо-
го в квартирі колишнього капітана «Тамані». Він туди 
частенько навідувався. Навіть харчі старому носив. 

— То, може, він тільки для того й приходив до старого? 
Вам не спадало таке на думку? 

— Не спадало,— відповів Сова.— Я знаю, хто він такий, 
цей Ковач. А що він там носив капітану Гаращуку, не ці-
кавить мене. 

— Ага, якщо я правильно зрозумів вас, ви заарештували 
цього Юнгу, лише підозрюючи, що він зв'язаний з парти-
занами. Скажіть, а ви самі коли-небудь допитували під-
пільників чи партизанів? 

— Я? Ні, пане гауптштурмфюрер. Навіщо? 
— Що вам ще відомо про Юнгу? Хоча б із чуток чи до-

несень ваших вивідувачів? 
— Зв'язковий він — це точно. Притиснути його — все 

викладе. Хоча зв'язкові знають небагато. 
— Отож небагато. Більше запитань до вас не маю,— ска-

зав Штубер роздратовано.— Повзіть собі, «червь, землю 
точащий...» Але не завіюйтеся, рівно через годину зайдіть 
сюди, ви ще будете потрібні мені. Можливо, після допиту 
Юнги в мене виникнуть запитання до вас. 

Чирканов пішов. А десь через хвилину до кабінету 
вштовхнули Віктора Ковача. Обличчя в крові, сорочка ро-
зірвана, на оголеному правому плечі — широкі сині смуги 
від ударів кабелем. 

Штубер підвівся, вийшов на середину кабінету і, склав-
ши руки на грудях та розставивши ноги, почав мовчки 
свердлити Юнгу поглядом. Так продовжувалось довго, за-
надто довго. 
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Спочатку Віктор стояв, не підводячи голови. Потім його 
здивувало це гнітюче мовчання, і він повільно звів очі па 
гітлерівця. Той усе ще стояв, не міняючи пози. Віктор зро-
зумів, що офіцер «тисне на психіку», і, розправивши плечі 
глянув на есесівця з неприхованим викликом. Помітивши 
це, Штубер зрозумів, що продовжувати «психічні тортури» 
марно, а допитувати, як оті м'ясники зі слідчого відділу, 
вій не мав наміру. 

Уже остаточно вирішивши, що допит слід перенести на 
завтра, він ще кілька разів пройшовся кабінетом, потім 
зупинився навпроти Віктора і, вклавши руки в кишені га-
ліфе, спокійно проказав: 

— Партизанів у нас не розстрілюють. Як правило, ми 
їх вішаємо. Це страшніше за розстріл і ганебніше. Проси-
тимеш замінити шибеницю на кулю? 

— Тебе просити? — ледве видихнув Юнга. Говорити йому 
було надзвичайно важко. 

— Мене, звичайно. Хоча це й не порятунок. Але рятунку 
у таких випадках просять не в когось конкретно, а в долі. 
Просто ти ще занадто молодий, щоб розуміти це. До речі, 
скільки тобі: шістнадцять? 

— Яке це має значення? Все одно я занадто рано зро-
зумів: усе, що міг просити у долі відтоді, як почалася вій-
на, вона мені вже дала. 

Штубер мовчки кивнув і гукнув конвоїра. 
— Відведіть до камери,— наказав солдатові.'— І поклич-

те до мене того чоловіка, який щойно заходив до мене. 
А тобі, Юнго, я даю рівно добу. Повір мені, це багато, ду-
же багато. Врятувати собі життя ти можеш, лише письмово 
виклавши все, що знаєш про партизанів і підпільників. 
Тільки все: прізвища, клички, явки, паролі... Якщо не зро-
биш цього, завтра ж тебе повісять. 

— Справді, багато часу даєш, есес,— стиха проказав 
Віктор.— Можеш не встигнути. Наші вже близько... 

Конвоїр підштовхнув його до дверей і, вдаривши при-
кладом у спину, вивів із кабінету. 
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Штубер знову підійшов до вікна, визирнув на вулицю і 
подумав, усміхаючись: «Час звитяги на полях битв минув. 
Настав час збирати врожай на скромних особистих нив-
ках». 

У дверях знову з'являється Чирканов. 
— Ви бачили хлопчину, в якого я стріляв? — спитав у 

нього Штубер. 
— Краєм ока, пане гауптштурмфюрер. Він мені теж не 

сподобався. 
— Чому «теж»? Мені він якраз сподобався,—• аж тепер 

озирнувся на нього Штубер.— Що про нього відомо? 
—• Тоді я бачив його вперше,— збрехав Чирканов. Він 

бачив цього хлопця й раніше, проте не знав, хто він.— А те-
пер дізнався, що, здається, це і є той самий Трохим Пру-
шинський, Пілот, про якого вже чув. Принаймі так сказав 
Соловей... 

— Мене не цікавить, що він сказав. Вистежте того па-
рубійка, дізнайтеся про нього все, що тільки можна дізна-
тись: батьки, родичі, друзі, з ким із дорослих зустрічаєть-
ся... Але доповісти лише особисто мені. Через добу, ні, 
через дві, ми випустимо Юнгу нібито через брак доказів. 
Подивимось, чи він зустрінеться з Пілотом. Я надіюся, що 
Юнга виведе нас на підпільну організацію. І на партизан-
ський табір — теж. { запам'ятайте: з Пілотом поводитись 
делікатно. Спробуйте познайомитися з ним особисто. А за-
раз ідіть і виконуйте наказ. 

Чирканов вражено дивився на есесівця, а потім мовчки 
повернувся і вийшов. 

24 

Ось уже чотири дні Віктор Ковач на 
волі. В загоні знали, що він оселився в родички у Кривій 
Балці. Він ні з ким не намагався зустрітися, бував на сло-
бідському базарі, рибалив і купався на ставку. Вечорами ж 
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ніде не з'являється і до нього ніхто не заходить. Одне сло-
во, партизани вже знали безліч усіляких подробиць про 
нього. 

Трохим запропонував провести Юнгу в катакомби, але 
керівництво загону не поспішало. І всім, хто виходив на 
поверхню, було наказано з Юнгою не контактувати, але 
при нагоді збирати про нього будь-які відомості. 

Прушинський розумів командира: багато загадкового 
було в тому, що Юнга так швидко появився на волі. Обе-
режність ніколи не зайва. Але ж безпідставно підозрювати 
в зраді теж не можна. Отож Трохим вважав, що слід було б 
негайно провести Юнгу в табір. 

Одного разу Трохим і Вадик цілий день стежили за ву-
лицею, де жив Юнга, з горища будинку навпроти. Головне, 
що мали визначити,— чи встановлено за Юнгою постійний 
нагляд і як він здійснюється. У бінокль видно було ріг ву-
лиці, на якому стояли крамничка і перукарня. І майже 
весь час біля крамнички крутився якийсь приземкуватий 
клишоногий чоловічок, що з'явився в селищі місяців зо 
два тому. Хто він такий і звідки взявся — невідомо. Знали 
тільки, що оселився у старої жінки, яка нібито доводилась 
йому родичкою. Він цілими днями вештався вулицями з 
великою сумкою за плечима, вимінював собі харч на різні 
дрібні речі, які не знати де діставав. Тепер Карлик, як 
охрестив його Трохим, сидів на розі з мішком соняшнико-
вого насіння і торгував. «А місце в нього зручне,— поду-
мав хлопець.— Юнга не може вийти на вулицю, щоб не 
потрапити йому на очі. Але чи Карлик покине мішок і піде 
за Вітькою назирці?» 

Цю загадку допоміг розгадати Вадик. Він узяв вудлище, 
відерце, банку з хробаками і пішов кликати Юнгу на ри-
балку. Коли проходив повз Карлика, той насторожено сте-
жив за хлопцем. 

Трохим бачив, як Вадика зустріла старенька господиня, 
запитала про щось і пішла кликати Вітьку. 

Юнга одразу ж погодився йти на рибалку,— мабуть, здо-
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гадався, що Вадик з'явився до нього не випадково. Та коли 
вони проходили повз перукарню, звідти вийшов один із 
перукарів і купив у Карлика насіння. Трохим бачив, що 
обидва вони стежили, куди підуть хлопці. Коли перукар 
повернувся назад, одразу ж із перукарні вийшов якийсь 
чоловічок у пожмаканому капелюсі й повільно побрів ву-
лицею слідом за хлопцями. Тепер Трохим не сумнівався, 
що ці троє зв'язані між собою. Отож за будинком, в яко-
му оселився Юнга, налагоджено досить чітку систему сте-
ження. Карлик, перукар, цей чоловічок у зіжмаканому ка-
пелюсі... В усякому разі гестапо не вдавалося б до такої 
опіки, коли б Юнга справді погодився працювати на них і 
розкрив свої зв'язки. Скоріше всього, фашисти нічого не 
домоглися від нього і, не маючи ніяких доказів, випустили 
під пильний нагляд. Цікаво, чи знає про це сам Юнга? На-
певне, догадується. 

— Трохиме, Юнга прийшов!—вигукнув Вадик, з'явив-
шись на горищі.— Стоїть на вулиці біля воріт. Я сказав, 
щоб сюди не заходив. 

—• Молодець. 
— Здається, за ним стежить отой коротконогий, що тор-

гує насінням. 
— І не тільки він,— спокійно зауважив Трохим.— Ти ска-

зав Юнзі, що я тут? 
—• Та ти що?! Але він, мабуть, здогадується, що хтось 

хоче поговорити з ним. 
— Як він виглядає? 
— Лице в синяках. І взагалі весь побитий. 
— Про мене не запитував? 
— Мовчить. Може, він боїться йти в катакомби? 
— Тому що там його вважають зрадником? 
—• А хіба не так? 
— Ні, не так. Скажи Юнзі, щоб після риболовлі повер-

нувся додому і сьогодні нікуди більше не йшов. А завтра 
вранці я чекатиму його в катакомбі неподалік ставка. І пе-
редай від мене вітання. Нехай будь-що проривається туди, 
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навіть якщо за ним стежитимуть і спробують схопити. Ми 
йому допоможемо. Все зрозумів? 

— Усе,-— кивнув Краба, але йти не поспішав. 
—• Ти щось хочеш сказати? 
— А якщо сьогодні вночі його заарештують? Не можуть 

же вони стежити за ним вічно. 
— Навряд. Вони ж розуміють, що партизани тепер не 

довірятимуть Ковачеві. І чекатимуть. Але сьогодні вночі 
біля його будинку напевно буде засідка. 

До табору Трохим повернувся пізнього вечора й одразу ж 
розповів про все, що бачив, командирові. 

— Он воно що?! — промовив замислено Гармаш.— Ну 
що ж, ти молодець. Тепер принаймні немало знаємо. Геста-
півці здогадуються, що Юнга був нашим зв'язковим. І ви-
рішили ризикнути. їм потрібно знати шлях до загону. А те, 
що Юнга не шукає зв'язку, напевне, страшенно нервує їх. 
І ти правду кажеш: довго тривати так не може. Треба ви-
ручати хлопця. Сам дорогу до загону він навряд чи знайде. 
Та й не наважиться. 

— Він боїться, що ми підозрюємо його. 
— А хто не підозрював би? — суворо відповів коман-

дир.— Не так часто людям удається вирватися з гестапо. 
А якщо вже вдається, то невідомо якою ціною за це запла-
чено. Так одразу ж і поясниш йому. Але водночас заспо-
кой. Скажи, що командир вірить у нього. Ти вже прикинув, 
як провести сюди Юнгу? 

— Так,— відповів Трохим і розповів про свій план. 
— Підете з Журичем. 
— Добре. 
—• А ще двох я пошлю про всяк випадок. Може, і в пе-

рестрілку доведеться встряти. Тільки зверни увагу на те, 
як Віктор поводитиметься... 
• «Важко буде Юнзі в загоні,— думав Трохим, вирушаючи 
на завдання.— Особливо перші дні. Хіба кожному пояс-
ниш те, що й сам до пуття не розумієш,— чому? Заареш-
тували ж не випадково. Капітана «Тамані» не випустили...» 
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— Ти чого це засумував? — штовхнув його ліктем Журич. 
— Так, про життя думаю. 
— Коли на війні людина думає про життя — це добре. 

Та й час уже задуматися... Дитинство закінчилося. 
Юнга вже був на березі. Він сидів на причалі й ловив 

рибу. Ні Вадика, ні когось іншого з хлопчаків поруч не бу-
ло. «Це добре,— подумав Трохим.— Не треба вплутувати 
в цю історію ще й Вадика». 

Одначе без «супроводжувачів» все одно не обійшлося. 
Неподалік на камені із вудкою в руках сидів той самий чо-
ловічок у зіжмаканому капелюсі, який учора йшов назирці 
за Юнгою. На Прушинського й Журича він звернув увагу 
тільки тоді, коли ті вже підходили до нього. В першу хви-
лю «рибалка» розгубився, підвівся з каменя, почав озира-
тися, але, збагнувши свою помилку, знову взявся за вуд-
лище. Та месники були вже поруч. Аж тепер Трохим упіз-
нав «рибалку»: це був Олег Романчук! 

— Не знайдеться в тебе цигарки, хлопче? — запитав мо-
ряк. 

—• Нема,-— буркнув той.— Не палю. Здоров, Трохиме, ра-
дий тебе бачити. 

— Здоров,— стримано відповів Прушинський. 
— То й чого ти такий сердитий? — майже лагідно запи-

тав Журич Олега, оглядаючись на провулок, в якому з'яви-
лась постать ще одного «опікуна» — Чирканова.— Ми ж ту-
тешні, із села. Якщо нема цигарки, то нічого. 

— З села, кажете? Тоді гаразд, пригощу,— несподівано 
передумав Олег і поклав вудлище.— Бо мені здалося — 
міська шантрапа,— осудливо зиркнув він на Трохима і по-
ліз у внутрішню кишеню куртки. Але Журич перехопив 
його руку і щосили вдарив кулаком у перенісся. А коли 
той упав, вихопив у нього з внутрішньої кишені пістолет і 
вистрілив. 

— В катакомби! — наказав Трохимові і Віктору. 
«Перукар» стояв собі, спершись на кам'яну огорожу. До 

партизанів було метрів двісті, і стріляти безглуздо. 
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Запроданець зрозумів, що справу програно, і вирішив не 
втручатися. Але й не втікав, удаючи, що опинився тут ви-
падково. 

Коли партизани були вже біля балки, з провулка виско-
чив на мотоциклі фашистський патруль, пролунала довга 
кулеметна черга. Та за хвилину месники вже підбігли до 
входу в катакомби. 

Партизани, що супроводжували Прушинського й Жури-
ча, залягли на схилі і дали кілька черг по кулеметниках. 
Ті одразу ж кинули мотоцикл і теж залягли. 

— Ну, перестрілка нам ні до чого. Відходити! — наказав 
Журич.— Я залишуся тут хвилин на двадцять, постережу. 
Чекайте па мене біля першої розвилки. 

25 

Штубер знав, що одверта розмова з 
полковником Райке назріла давно, і лише чекав, коли той 
зважиться на неї. Взаємини їхні останнім часом дуже за-
гострилися, і якби він, Штубер, не був офіцером СС, пол-
ковник, напевне, списав би на нього провину за всі свої 
невдачі протягом останнього часу. Проте Райке чудово 
орієнтувався в ситуації і вважав за краще не ризикувати. 
Хто знає, що можна чекати від цього есесівця. І все ж таки 
Штубер відчував, що конфлікт неминучий. Останнім часом 
полковник уже двічі змушений був пояснювати ситуацію 
високому начальству в Берлін. І щоразу йому дорікали 
саме тим, що, навіть маючи в своєму розпорядженні загін 
спеціального призначення, він не здатний навести порядок 
у місті. 

Отож, коли черговий офіцер повідомив Штубера, що його 
викликає полковник, той зрозумів: одверта розмова неми-
нуча. 

— Не знаю, які донесення ви посилаєте своєму безпосе-
редньому начальству,— заговорив полковник одразу, щой-
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но гауптштурмфюрер переступив поріг його кабінету,— але 
я змушений буду доповісти в Берлін, що військова адміні-
страція міста поки що не відчуває серйозної підтримки ні 
з боку вашого загону, ні вашої особисто.— І, лише мовив-
ши це, жестом показав Штуберові на крісло. 

«Отже, він підозрює, що своїми каналами я подаю в 
Берлін інформацію, яка впливає на ставлення начальства 
до нього та на оцінку його дій...» — подумав Штубер, сі-
даючи й уважно стежачи за полковником. 

— По-перше, пане полковнику, ця інформація правдива, 
але така, що моє керівництво не має підстав сумніватися у 
вашій службовій компетентності і відданості рейху. По суті, 
вона, мабуть, не відрізняється від вашої, крім хіба якихось 
незначних деталей, що стосуються діяльності саме моєї 
групи. А по-друге, я не зовсім розумію, чому ви не відчу-
ваєте моєї підтримки. 

— Он воно що: не розумієте! — пробурчав полковник уже 
спокійніше. Оце делікатне «запевнення в дружбі», яке так 
дипломатично висловив щойно Штубер, дещо заспокоїло 
його.— А тим часом зрозуміти це не важко. Проаналізуємо 
ситуацію. Капітана «Тамані» Гаращука, безсумнівно, було 
залишено в місті для підпільної роботи, та ваш м'ясник 
Зебольд замучив його під час допиту, так нічого й не до-
мігшись. 

•— Але ж, пане полковнику, лікар підтвердив: у старого 
виявилося занадто кволе серце... 

— Мої люди в таких випадках діють обачніше,— про-
довжував полковник.— І вони могли б справитися з цим 
завданням значно краще. Крім того, ви запевняли, що 
знайдете ключ до підпілля через хлопчаків. А шо з цього 
вийшло? Ваш Пілот, якого ви вважаєте партизанським роз-
відником, кудись зник... Цього Юнгу, затриманого моїми 
людьми під час облави, довелося випустити, зважаючи на 
ваше прохання. А через кілька днів партизани «викрали» 
його у ваших агентів і, напевне, переправили в катакомби. 
Тепер додайте сюди дивне зникнення ще одного патруля 
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в районі Кривої Балки, напади на дорогах біля 
міста... 

— Змушений визнати: поки що ми справді зазнали кіль-
кох прикрих невдач,— незворушно відповів Штубер. Пол-
ковника вже давно дивувала здатність цього есесівця збе-
рігати спокій за будь-якої ситуації.— Але все ж таки зна-
йшли ниточку, яка колись та приведе нас до партизанського 
штабу. Впевнений, що незабаром Пілот з'явиться у сели-
щі. До того ж у мене є цікавий план. 

— Он як? — скептично всміхнувся полковник.— Звичай-
но, цікавих і оригінальних планів нам ніколи не бракувало. 
Шкода, що всі спроби втілити їх у життя досі закінчува-
лися невдачею. 

— Тому що про сплановані вами операції партизани, на-
певне, надто швидко дізнавалися. Та й вести в катакомби 
треба тільки спеціальний загін добре підготовлених людей. 
Щоправда, моя група досить нечисленна, але все ж таки.., 

— Якщо я вірно зрозумів вас, пане гауптштурмфюрер, 
план наступу на партизанів ви вже розробили грунтовно? 

Штубер відкрив папку і мовчки подав полковникові ар-
куш паперу. Полковник уважно прочитав і, замислившись, 
поклав аркуш на стіл. 

— Ну що ж, у цьому плані є щось таке, з чим важко не 
погодитися. Принаймні варто ризикнути. Яка допомога 
потрібна з мого боку? 

— Рота солдатів. Та ще — осіб із двадцять я хотів сам 
відібрати. 

— І вистачить? 
— Я не збираюся піднімати загін в атаку і кидати на 

дзоти. Але примушу партизанів здатися. 
— Гаразд, гауптштурмфюрер. Тільки попереджаю: уся 

відповідальність за цю операцію ляже особисто на вас. 
— Ясна річ, пане полковник. 
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26 

Вони пройшли яром, піднялися схилом 
і опинились у невеличкій, густо порослій бузком та моло-
дою акацією улоговині. Далі йти не можна було. На ву-
лицях повно гітлерівців і поліцаїв. 

— Слухай, Пілоте, не пригадуєш, яке сьогодні свято у 
фриців? — запитав Журич, оглядаючи в бінокль селище. 

— Може, наші влаштували їм черговий «котел». І з цієї 
нагоди фашисти затіяли ще одну каральну експедицію. 

— Ніяка це не каральна...— проказав Журич, передаючи 
бінокль Трохимові. 

Якийсь час Трохим просто не міг відірватися від окуля-
рів бінокля. Куди б він не глянув, усюди бачив одне й те ж: 
фашисти й поліцаї вривалися в двори і виносили звідти все, 
що тільки могли: ковдри, подушки, посуд... 

Вони з Журичем перезирнулися. 
— Отож...— крізь зуби сказав моряк.-—Повальний, все-

ленський грабіж. 
— Може, їм наказано залишити місто? 
— Та ні, не думаю, щоб гітлерівці відступили з Одеси 

без бою. Вони зубами за неї триматимуться, тому й гра-
бують. Хочуть вивезти все, що тільки можна відібрати в 
населення, поки наші війська не перетнули їм дорогу. 

— То, може, полякаємо їх трішки? 
— Удвох? — здивувався Журич.— Дрібнувато. Двома 

гранатами і двадцятьма патронами і зайців не розженеш. 
— Та розумію,— зітхнув Трохим.— Але ж не можна 

спокійно дивитися на все це. 
•— Нас послали розвідати обстановку в селищі. Отож 

треба негайно повертатися і доповісти... 
Вислухавши донесення розвідників, командир загону і 

начальник штабу задумалися. Прушинський і Журич теж 
мовчали. 

—• Ну що ж, ситуація загалом зрозуміла,— першим по-
рушив мовчання командир.— Судячи з усього, відомості 
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про те, що наші вже підійшли до міста й оволоділи Бере-
зівкою,— правдиві. Отже, треба готуватися до боїв. 

— Тепер би побільше боєприпасів,— докинув Кононен-
ко.— Не завадили б і ще зо два кулемети. Час би нам і 
справжню силу показати. 

— А що ви скажете? — звернувся командир до розвід-
ників. 

— Гадаю, що треба взяти «язика»,— відповів Журич,— і 
дізнатися, скільки їх там, у селищі. А вирушати — негайно, 
поки в них там суєта. 

— Вісім бійців на підмогу вам двом — вистачить? — 
спитав командир. 

— Вистачить. 
— От і відбери собі людей. Тільки у відкритий бій не 

встрявайте. 
— Куші, балки, катакомби...— всміхнувся Журич. 
— А тобі неодмінно хочется Дерібасівською пройтись, в 

бушлаті наопашки і з кулеметними стрічками навхрест? — 
докірливо глянув на нього Кононенко. 

— Чому б і не пройтися? 
— Вирішили,— зупинив суперечку командир,-—Старшим 

групи іде Журич. Прушинський — заступник. Ну, нора. 

27 

Одразу після розмови в штабі Журич 
подався до партизанської «казарми» підбирати людей для 
своєї групи. А Трохим зазирнув до «куреня», в якому жили 
тепер вони з батьком і Журич. Батько, давно неголений і 
змарнілий, лежав там, укрившись ковдрою і трофейною 
шинеллю. Він здався синові страшенно хворим. 

— У тебе все гаразд? — запитав Трохим, сідаючи біля 
батька. 

— Просто аж дивно, як ус-е гладко йшло: ні облави, ані 
патрулів. 
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•— Чому ж такий засмучений? —усміхнувся хлопець. 
Розумієш, я чомусь побоювався, що це мій останній 

вихід у місто. Було передчуття, що цього разу схоплять. 
Адже ж кількох підпільників, з якими підтримуємо зв'язок, 
уже схопило гестапо, провалилися дві явки. А мені ж треба 
було побувати і на залізниці, і на Великому Фонтані. 
Й досі не віриться, що повернувся з цього рейду. 

— Ну, нічого,— лагідно мовив Трохим.— Головне, що все 
гаразд. Скоро мені знову йти в селище. 

— Готовий? — пильно глянув на нього батько. 
— Як завжди. Я оце щойно повернувся звідти. Криву 

Балку грабують гітлерівці і поліцаї. 
—• У місті теж зараз як у пеклі: фашисти лютують,— 

облава за облавою, арешти. В тюрмі розстрілюють в'язнів 
усіх підряд. Пережити б усе це. 

— Тепер уже не довго. 
— Отож-бо й воно... До визволення залишилося, можли-

во, кілька днів, та пережити їх дуже важко. А потрапити 
до рук фашистів зараз страшніше, ніж було досі. Ти це, 
мабуть, теж відчуваєш? 

— Так. 
— Бережи себе, сину! 
— В розвідці як у розвідці,— відповів хлопець улюбле-

ною приказкою Журича. 
— Не балуйся мені, Трохиме! — не сподобалася батькові 

ця його бравада.— Про матір пам'ятай, про мене. Ховатися 
за чужі спини я ніколи тебе не вчив, але й май голову на 
плечах. Адже треба протриматися лише кілька днів. 

— Протримаємось,— торкнувся його плеча Трохим. 
— Ні, мабуть, мені теж треба піти з вами,— раптом каже 

батько. 
— Але ж ми домовлялися, що ніколи не ходитимемо на 

операції разом. Ти сам наполіг на цьому. 
— Та пам'ятаю, пам'ятаю,— спохмурнів батько. Одного 

разу в загін повернулося тільки троє. Це була, мабуть, 
найневдаліша операція партизанів. З восьми бійців, які 

139 



пішли на завдання, четверо загинуло, один пораненим по-
трапив у полон, а повернулися на базу обидва ГІрушин-
ські та Володимир Федорович Кононенко. 

Після тієї операції батько сказав: «На війні так щастить 
лише раз. Вдруге обидва разом можемо загинути. Тому 
нам треба ходити порізно. Може, хоч один із нас доживе 
до перемоги». 

— Отож піду я, а ти відпочиватимеш,— настояв Тро-
хим.— А тільки-но увійдуть наші'—одразу подамося в 
село, до матері. От зрадіє! 

— Зрадіє...—зітхнув батько.— Якщо раптом побачиш 
Риту Ковалик, попроси, нехай дістане тих ліків, які пере-
давала мені. 

— Рита роздобуде,— і стиха додав: — Аби тільки поба-
чити її. 

— Коли вирушатимеш — гукни. Проведу. 
Трохим не покликав, не хотів, щоб батько проводжав його. 

А коли група вибралася на поверхню, оглянувшись, хло-
пець побачив, що батько вийшов із катакомб і дивився їм 
услід. 

Прушинський, Журич, Романовський і Гуджа були в 
формі поліцаїв. Вони першими увійшли в селище і городами 
пробралися до хати Брагів. Господиня мовчки впустила їх. 
Вона вже звикла до таких несподіваних гостей і привчи-
лася не задавати зайвих запитань. 

— Нам треба побути тут щонайбільше дві години,— по-
просив її Трохим. Жінка добре розуміла, що він привів 
партизанів. 

— Грицька нема вдома. 
— Я знаю. Може, це й на краще. 
— Хіба тут угадаєш: коли спокійніше? — стримано від-

повіла тітка Олександра.— У недобрий час ви нагодилися. 
Чуєте, що на вулиці робиться? Цілий день їздять поліцаї 
від хати до хати, знущаються з людей, грабують. Кажуть •— 
контрибуція. Для великої Німеччини. Скоро уже й тут бу-
дуть — хіба обійдуть? Вам краще пересидіти в отому під-
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земеллі, що Грнцько викопав. Трохимко знає... А я подамся 
до сусідів. 

Господиня з дітьми пішла. А через деякий час Журич 
виглянув на вулицю і навстіж відкрив ворота, щоб поліцаї 
одразу ж і заїхали в двір. 

— Хлопці, здається, цього разу нам повинно повезти. 
Хоча я не дуже й полюбляю, коли щастить на початку. По-
ліцаїв братимемо тут. Ти, Миколо, вийдеш зустрічати «го-
стей». А Трохим засяде в літній кухні й триматиме їх під 
прицілом... 

Поліцаї з'явилися хвилин через двадцять. Заїхали під-
водою прямо у двір. Двоє лишилося на підводі, а двоє пі-
дійшло до дверей. 

— Господине, відчиняй! — загукав один із них, гримаючи 
кулаком у двері.— Для Великонімеччини!.. 

— Та для Великонімеччини ми завжди, зі щирою ду-
шею,— вийшов на поріг не Микола, а сам Журич. 

Побачивши «поліцая», гості здивовано перезирнулися. 
-— Що за оказія? — пробелькотів один із них.— Це наша 

зона... 
— Тепер усюди наша зона,— поплескав його по плечу 

Журич.— Злізайте, хлопці, не мучте коней. Вже й обід на 
столі. 

Троє поліцаїв зайшли в хату, а четвертий лишився на 
підводі. 

«Це погано,— подумав Трохим,— Якщо в хаті здійметься 
гармидер... Ні, краще вийти і поговорити з ним». 

— О, й ти, шмаркачу, теж у поліцаї?! — здивовано виря-
чився на нього поліцай. 

— Думаєш, що тільки ти хочеш спокійно жити при иовій 
владі? — сказав Трохим, підійшов до передка і, вхопивши 
поліцая за комір шинелі, скинув його на землю. Ще кілька 
хвилин знадобилося йому, щоб зв'язати ремінцем руки і 
заткнути кляпом рот. 

-— Допомогти? — визирнув з хати Журич. 
— Не треба. Що там у вас? 
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— «Пригощаємо». Ти поскидай із підводи все награ-
боване, а прийдуть господарі, то розберуться, де чиє. Потім 
їдь у степ. А ми поженемо поліцаїв городами та балками... 

28 

Того дня Трохим уперше був присутній 
на допиті. Він пояснив командирові: 

— Повинен же я хоч раз подивитися, як тримаються по-
ліцаї. Бо як вони в селищі знущаються над людьми — я 
вже надивився. 

Трохим сидів у штабі за одним столом із Гармашем, на-
чальником штабу Кононенком та Журичем, а поліцай, що 
був старшим серед тих чотирьох, яких вони взяли в полон, 
стояв перед ними і раз по раз зиркав на хлопця. 

Поліцаєві було за сорок. Він розповів, що потрапив у 
полон до фашистів неподалік Херсона, у першому ж бою, 
був у концтаборі і там записався в поліцію. Добровільно. 
Він так і пояснив: «Та ніхто не примушував. Подумав: «На 
якого дідька їсти цю табірну баланду і гнути спину в кар'є-
рі, щодня тремтячи за свою шкуру? Ради чого? Все одно 
війну програно». Він говорив це голосом стомленої від 
життя людини, якій байдуже, як сприймають її слова 
і чим цей допит закінчиться. 

— Отже, ви прибули з Миколаєва? — уточнює Гармаш.— 
Яка мета переправки сюди? 

— Мабуть, ніякої,— скривився поліцай.— Драпали, як 
щури. Коли радянські війська підійшли до міста, то нас 
навіть не послали обороняти його. Одразу сюди перекинули 
підтримувати в Одесі порядок. 

— Як ви «підтримували» в місті порядок, он хлопчина 
бачив,— кивнув на Трохима командир.— Скільки вас там? 

— Сотня. 
— Де розташувалися? 
— У колишній лікарні. 
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— Яка охорона? — вів Гармаш допит. 
— Двоє — біля воріт, двоє патрулюють иа території. 
— Надійна охорона,— кивнув командир, перезирнувшись 

із Кононенком.— Неспокійно вам спиться, якщо так охоро-
няється. Відомості точні? 

—• А на якого дідька брехати? Допитайте інших — під-
твердять. 

—• Ти знаєш, що чекає кожного зрадника, який потрап-
ляє в полон до партизанів? 

—• Те ж саме, що й партизанів, коли вони потрапляють 
до нас. 

— Тоді матимеш те, що заслужив! — розлютовано доки-
нув Кононенко.— Мерзотник! 

Зрозумівши, що розмову закінчено, поліцай підвівся. 
Відхиливши ковдру, якою було завішено вхід, увійшов 

вартовий. Всі чекали наказу командира. Але той чомусь 
зволікав. 

— І все ж таки незрозуміло мені,—сказав він, зібрав-
шись нарешті з думками,—Чоловік ти не з боязких — 
це з усього видно. Що ж врешті-решт змусило тебе зрадити 
Батьківщину, піти проти свого народу, стати його катом? 

— Просто думав, що виграє Німеччина, і поставив на 
неї. От і все. 

— Так просто? — скрушно похитав головою Гармаш.— 
Не на тих поставив, програв?.. А що ти Батьківщиною 
своєю гендлюєш, про це ти подумав? Землею рідною, яка 
рід твій з діда-прадіда годувала, торгуєш — над цим ти за-
мислювався? Спокійно говориш про зраду свою, як про 
картярську невдачу. Іди! Допитаємо всіх і судитимемо. 

Поліцай вийшов. А партизани ще довго дивилися на ковд-
ру, якою було завішено вхід. 

— Ми надто довго розмовляємо з ними,— подав голос 
Кононенко, сідаючи.— Довго і багато, я сказав би, занадто 
делікатно. Нібито картаємо неслухняних учнів. А вони — 
зрадники, і як дійшли до цього — вже не має зараз ніякого 
значення. 
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— Не кажіть...— м'яко заперечив йому комадир.— Саме 
де: як вони ставали зрадниками, чому вдалися до такої під-
лоти — ми й повинні знати. І ми, й особливо ось вони, мо-
лодь, такі, як Трохим, як Віктор Ковач, тисячі інших хлоп-
ців, для яких ця війна буде такою ж історією, як для нас 
перша світова чи громадянська. Війна закінчиться, а ми ви-
ховуватимем нове покоління. І треба буде пояснювати, чо-
му знайшлися такі людці, що в тяжку годину зрадили свій 
народ, Батьківщину. Через те ми повинні знати, в чому наш 
прорахунок, в які потаємні закапелки душі людської ми не 
змогли заглянути. Адже саме в тих закапелках і роїлася 
оця паскудна байдужість: «Не на тих поставив!» Нібито 
йдеться про рисаків на іподромі. І я вам от що скажу: три-
мався він нібито спокійно. Але не в мужності тут справа 
і не в гідності його людській, а в байдужості. Бо якщо лю-
дина тільки помилялась, вона все ж таки визнала б свою 
провину і каялася б. Навіть знаючи, що не вимолить про-
щення. Бо такою має бути потреба людської душі. Якщо 
тільки це не душа закоренілого негідника. 

На допиті трьох інших поліцаїв Трохим не був, але пішов 
він зі штабу глибоко вражений тим, що почув. Раніше він 
над такими речами не дуже й замислювався: поліцай, про-
вокатор, донощик — значить ворог. Все було просто і ясно. 
А чому кожен із цих людей зрадив, чому вдався до такої 
підлоти? Невже людина якимось чином заздалегідь готу-
ється до подвигу або до зради?.. 

* * * 

Того дня він записав у своєму «Антарктичному щоденни-
ку»: «Зраджують не тільки на війні. Зрадити можуть і в 
морі під час шторму, і в небі, і навіть у науковій експеди-
ції... 

Якщо мрія моя здійсниться і я справді зможу стати манд-
рівником, я нізащо, ні за яких обставин не зраджу своїх 
товаришів». 
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26 

Трохим саме спустився з узвишшя, ко-
ли раптом неподалік з'явилися фашистські машини. Він 
кинувся на землю і заповз у виярочок. Перша пройшла 
метрів за сто від нього і зупинилася. За нею їхало ще з 
десяток. До кожної було причеплено по гарматі, а в кузо-
вах сиділи солдати. 

Трохим припав до землі і завмер, намагаючись навіть не 
дихати. Що сталося? Звідки взялося стільки фашистів? 
Невже каральна експедиція? Але чому з гарматами? А мо-
же, ось тут, по узвишшю, намічено створити нову лінію 
оборони? Хлопцеві цікаво дізнатися, що готує ворог, але й 
залишатися небезпечно. Кожної хвилини його можуть по-
мітити. 

Ось підкотила остання машина. Трохим обережно підво-
дить голову й оглядається довкруг. Крайня машина — мет-
рів за п'ятсот від нього. Попереду рівнина, яку ніяк не 
можна проскочити непоміченим, позаду руда степова круча. 
Ліворуч виярка лежить великий камінь-ракушняк, покрес-
лений темними смугами. Трохим підповз до нього і вигля-
нув у просвіток між каменем і кущем кураю і почав сте-
жити. Бажання довідатись, що готують гітлерівці, було в 
хлопця просто непоборним. І воно взяло гору над звичай-
ною обережністю. 

Він бачив, як солдати зійшли з машин. Пролунала ко-
манда, і машини одна за одною від'їхали в широку лощи-
ну, де можна було їх замаскувати, а гармати лишилися. 
Відразу ж фашисти почали копати окопи попереду і по-
заду них. «Он воно що: розвертають далекобійну бата-
рею! — зрозумів Трохим.— Зі степу її не видно буде. А вия-
вити можна хіба що з літака». 

Майже дві години пролежав Трохим у своїй схованці, 
стежачи за всім, що відбувається на позиціях артилерис-
тів, аж поки не побачив, що офіцер і кілька солдатів під-
німаються на вершину пагорба, напевне, для того, щоб 
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визначити місце спостережного пункту. Звідти вони обов'яз-
ково помітили б його. Розуміючи це, Трохим виповз зі своєї 
схованки попід кручею до найближчого виярочка. А потім 
проплазував іще з кілометр, аж поки нарешті зміг спо-
кійно піднятися, щоб пройти до найближчого входу в ката-
комби. 

Коли він з'явився в штабі й доповів командирові про поя-
ву фашистської батареї, той задумався на хвильку, а тоді 
сказав: 

•— Якби в нас була рація, ми повідомили б координати 
нашому командуванню. А так... 

•—• То, може, самі нападемо?.. Вночі... 
— Дуже ризиковано,— задумливо мовив командир.— 

А взагалі слушно... Вночі, кажеш... Треба добре поду-
мати. 

Трохимові здалося, шо вже під час розмови з ним коман-
дир зважився на цю операцію. 

А ввечері Гармаш викликав його до штабу і сказав: «Го-
туйся, поведеш загін на батарею». Трохим дуже зрадів. 
Якщо вдасться знищити її, то можна вважати, що месники 
виграли великий бій. 

Щойно над степом зависли перші сутінки, партизани, роз-
бившись на дві групи і скрадаючись, підійшли кілометрів 
за півтора до розташування батареї і залягли на узвишші. 
В долину спустилися тільки Журич, Прушинський і ще троє 
партизанів. Треба було розвідати, що робиться на батареї, 
скільки там фашистів, яка охорона. 

Гітлерівці вешталися туди-сюди поміж гарматами, інші 
горлали пісні, сидячи десь у бліндажі. Починати атаку за 
таких умов було б необачно — в бою полягло б чимало й 
партизанів. Порадившись, Журич повів розвідників до ма-
шин. 

— Пілоте, за мною! — скомандував Сергій.— А ви при-
кривайте,— наказав трьом іншим. 

Вартовий помітив їхні постаті, але, мабуть, подумав, що 
свої, повернувся і поволі почимчикував у інший кінець ко-
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лони. Тим часом розвідники підійшли до машин, прокра-
лися поза ними й зачаїлись біля кабіни тягача. 

— Хенде хох! — неголосно скомандував Журич, тільки-но 
вартовий порівнявся з ними. 

Солдат повільно озирнувся, тихо засміявся, вважаючи, 
що з ним жартують, та так, вишкіривши зуби, й застиг. 
Тільки коли Трохим зірвав з його плеча автомат, фашист 
усе зрозумів і повільно підвів руки. 

— Не убіваль, не убіваль...— белькотів він, коли розвід-
ники повели його в темряву. 

— Чого ви там вовтузитеся? — невдоволено зустрів їх 
Гармаш,— Що сталося? 

— Привели «язика». 
— Навіщо він нам потрібен? — обурився командир, але 

одразу ж допитав полоненого. Гармаш непогано знав ні-
мецьку, і полонений, зрадівши, що є людина, яка розуміє 
його, швидко почав говорити. 

Розповідь полоненого одразу ж дещо прояснила. На ба-
тареї не лишилося жодного офіцера — всі вони поїхали но-
чувати в село. Старшим залишився фельдфебель. З ним 
двадцять п'ять солдатів. Інші теж у селі, охороняють офі-
церів. Майже всі солдати відпочивають у двох недобудова-
них, накритих брезентом бліндажах. Ящики зі снарядами — 
в окремому окопі, а частина ще в кузовах машин. 

— Ну що ж,— підсумував командир, вислухавши полоне-
ного,—Добре було б дочекатися, коли всі зберуться в блін-
дажах, але на той час фашисти виявлять, що зник варто-
вий. Тому вдарити треба негайно. 

Безшумно зняти вартового, який ходив між бліндажами, 
не вдалося. Він помітив розвідників, щось вигукнув і впав, 
скошений чергою з автомата. Здійнялася паніка, фашисти 
вискакували, стріляючи навмання, але в бліндажі полетіли 
гранати. І лише небагатьом із тих, що вешталися біля гар-
мат, вдалося втекти. Втім, ніхто їх не переслідував — такий 
був наказ. 
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Доки підривники готували вибухівку, щоб знищити гар-
мати і боєприпаси, решта бійців старанно збирала трофеї. 
А вже за якісь півгодини месники відходили з місця бою. 

Коли загін уже підійшов до балки, з якої можна було 
потрапити до катакомб, позаду один за одним пролунало 
кільканадцять могутніх вибухів. А після деякої паузи земля 
здригнулася знову. То вибухнули боєприпаси. 

— Славна робота, славна,— задоволено сказав Гар-
маш.— І за лінією фронту почують. Ось так треба почасті-
ше. Слухай, Трохиме, підшукай десь поблизу ще одну ба-
тарею! 

ЗО 

Уночі на завдання виходило сорок 
п'ять партизанів, майже весь загін. У катакомбах залиша-
лися тільки поранені та невелика охорона. Очолював групу 
сам командир загону. Але перед тим, як вивести людей 
опівночі на поверхню, він викликав до себе Журича, Пру-
шинського і ще чотирьох партизанів з колишніх військово-
службовців. 

Цього разу командир говорив коротко: 
— Хлопці, ви підете першими. Підкрадетеся до лікарні і 

познімаєте вартових. Нас сорок п'ять, а поліцаїв там 
близько сотні. Якщо здіймемо стрілянину, операція зір-
веться. Поведе вас Журич. Вирушайте негайно. Трапляться 
по дорозі патрулі — знімайте, але теж щоб без жодного 
пострілу. 

Партизани підійшли до лікарні з боку парку. Тих двох 
вартових, що мали обходити парк, вони не виявили. Двоє 
інших були на місці, один походжав біля правого крила, 
другий — біля лівого. Розвідники підповзли як можна 
ближче і стежили з гущавини бузку. 

Ось вартові зійшлися. Перекинулися кількома словами і 
знову розійшлися. 
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— Справно службу несуть, сволота,— прошепотів Журич 
па вухо Прушинському,— І не п'яні. 

Месники, скрадаючись, оточували лікарню. 
Ось вартові знову зійшлися. Зупинилися. Спалахнув сір-

ник. Мабуть, вирішили покурити. 
— Стеж,— видихнув Журич і метнувся до розлогого де-

рева, що чорніло неподалік, а звідти, скрадаючись, піді-
йшов до флігеля і зачаївся за рогом. 

Трохим стояв на коліні і тримав вартового, що курив бі-
ля ґанку, на прицілі. 

Другий вартовий наблизився до флігелька, на мить зупи-
нився і зник. Тріснула гілка під ногами і долинув якийсь 
дивний звук. Вартовий, якого Трохим тримав на прицілі, 
насторожився і повільно, дослухаючись, теж подався до 
флігелька. 

— Ей, Іване, що там у тебе? 
— Та нічого, пес...— хрипкувато відповів вартовий голо-

сом Журича. 
Коли поліцай підійшов зовсім близько до рогу флігеля, 

Трохим зламав суху гілку — так вони домовлялися ще в 
катакомбах. 

— Стій, хто йде?! —різко озирнувся вартовий. 
Однак почути відповіді уже не встиг. Журич кинувся на 

нього і збив з ніг... Розвідка свою справу зробила: казар-
ма залишилась без охорони. 

Трохим просигналив ліхтариком — будівлю оточили 
месники і причаїлись попід вікнами та біля дверей. Спо-
чатку двадцятеро бійців мали увійти всередину і спробу-
вати обеззброїти поліцаїв ще сонними. 

Журич обережно відчинив двері в коридор, зазирнув і 
мало не зіткнувся з поліцаєм, що в самій білизні і чобо-
тях, позіхаючи, виходив надвір. 

— Як служба? — сонно буркнув той. 
— Тліємо,— відповів Журич перше, що спало на думку, 

і, пропустивши поліцая, зачинив двері. Ще за мить переля-
каного запроданця притисли до стіни. 
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— Де зброя? 
—• У кімнатах, в козлах. 
— Де офіцери? 
— Крайня кімната ліворуч. Там їх четверо. 
Журич, Прушинський і ше двоє партизанів, намагаючись 

не гупати чобітьми, подалися в кінець коридора. Інші про-
крадалися в кімнати, де спали поліцаї. 

До освітленої місячним сяйвом офіцерської кімнати Тро-
хим зайшов першим. Тільки встиг витягнути пістолети з-під 
подушок у двох офіцерів, як раптом пролунав постріл і 
хлопець відскочив до вікна: 

—• Встати, руки вгору! — крикнув Журич. Один із офі-
церів устиг вихопити пістолет, але Трохим скосив його чер-
гою з автомата. Другого поклав Журич. Інші двоє підве-
лися і, ще не розуміючи до пуття, що сталося, підняли руки. 

— Здавайся! Виходь! — пролунав у коридорі голос ко-
мандира.— Ви оточені! 

...Уже світало, коли партизани, обвішані трофейними ав-
томатами і карабінами, виводили з селища в степ напівроз-
дягнених, очманілих від жаху поліцаїв. 

Розвідники відходили останніми, раз по раз озираючись, 
чи не з'являться поблизу фашисти. 

— Ну ось, вважайте, що на сотню стволів у гітлерівців 
поменшало,— мовив Журич, коли вони поминули селище. 

31 

Вдалині заходило сонце, літали, від-
шукуючи свої старі гнізда, зграї птахів, і повівав сухий 
степовий вітер. Прориваючись через лісосмуги, він прино-
сив запах розніженої весняним теплом землі та розігрітої 
живиці. Троє партизанів — Трохим, його батько і Степан 
Козачук — сиділи в цей час у вогкому підземеллі, біля не-
великого вогнища, і замріяно говорили про те, як добре 
було б зараз пройтися весняним степом аж до берега моря, 
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помилуватися, стоячи на пагорбі, призахідним сонцем. А як 
рідко вони помічали красу степу і призахідного сонця; не 
дуже часто бували й на морі чи слухали спів птахів або 
придивлялися до бруньок на деревах! 

Власне, говорив усе це Степан Козачук. Років п'ять тому 
він закінчив агрономічну школу в містечку під Києвом і 
приїхав працювати в колгосп під Одесу. Та невдовзі поча-
лася війна. Його призвали в армію, а через кілька тижнів, 
пораненим, він потрапив у полон. Жорстоких знущань за-
знав він у концтаборі, і як тільки затяглася рана, утік ра-
зом із товаришами і прийшов у катакомби. Одначе прига-
дував він усе це дуже рідко, а всі задушевні розмови біля 
вогнища починав із того, що розповідав, який красивий ліс 
(або річка, луки, пагорби, левади) у його рідному селі на 
Вінниччині, або як приємно вразив його степ під Одесою, 
коли переїхав сюди. Трохима дивувала здатність цього чо-
ловіка помічати красу в усьому, що його оточує. І не про-
сто помічати, а постійно пам'ятати про неї, захоплюватися. 
Навіть повертаючись із завдання, він передусім згадував, 
яка тиха місячна ніч видалася, а вже потім, неохоче і дуже 
скупо, переповідав те, що сталося під час рейду. Слухаючи 
його, батько Трохима лише зрідка підтакував, зізнаючись, 
що більше прихильний до роботи в катакомбах, ніж до ви-
рощування хліба. А Трохим слухав із щирим захоплен-
ням — Козачук був чудовим оповідачем. 

Раптом до «куреня» увірвався Журич. 
-— Ну що, чорти водяні?! — весело вигукнув моряк, за-

доволено потираючи руки. Він був єдиною людиною в за-
гоні, на яку підземелля не справляло гнітючого враження.— 
Новину знаєте? 

Трохим Михайлович і Козачук здивовано озирнулися, а 
хлопець, що лежав на тапчані, аж підхопився. 

— Ну? — мовив Козачук, теж підводячись.— Яка нови-
на? 

— Я щойно зі штабу. Підпільники кинули до нашої 
«пошти» записку. Повідомляють, що радянські війська 
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підійшли до станції Роздільна і знаходяться зараз за яки-
хось шістдесят кілометрів од міста. Уже навіть чутно 
канонаду. 

— Шістдесят?! Це ж усього-на-всього шістдесят! — ви-
гукнув Трохим.— Через тиждень-два наші вже будуть в 
Одесі! 

— Але ці шістдесят кілометрів ще треба пройти,— стри-
мано нагадав батько Трохима.— А пройти їх першому еше-
лону буде непросто. Дуже непросто... 

— В Одесі діє кілька партизанських загонів,— зауважив 
Журич.— Якщо з катакомб ударити в тил гітлерівцям... Не 
будемо ж ми сидіти тут і чекати, поки нас визволять. 

У цей час почулися важкі кроки і до «куреня» увійшов 
Гармаш. 

— Сідай, командире, — запросив Прушинський-стар-
ший.— Жаль, що от вогник наш догоряє. Дрова закінчи-
лись, і доведеться в темряві й вологості сидіти. 

— Нічого, тепер уже не довго. Ти, Трохиме Трохимови-
чу,— звернувся до хлопця,— теж сідай. Бо справу маю го-
ловним чином до тебе. І розмова буде серйозною. 

— Якщо потрібно йти в розвідку — ми вже готові,— мо-
вив Журич, сідаючи на лежанку біля Трохима. 

— Почекай, старшина, почекай,— зупинив його Гар-
маш.— Дійде черга й до тебе.— І, витримавши невеличку 
паузу, продовжував: — А справа ось яка. Сьогодні вранці 
фашисти виявили, замурували і замінували ще два входи 
в катакомби. Крім того, ми одержали повідомлення під-
пільників про те, що фашисти шукають людину, яка добре 
знає катакомби. Значить, вирішили будь-що утримувати 
місто і, щоб забезпечити свої тили, хочуть знищити парти-
занів. До Кривої Балки вже прибув чималий загін гітлерів-
ців, серед яких спеціально підготовлена до боротьби з 
партизанами група есесівців. Скрізь застави, патрулі, за-
сідки. Фашисти проводять облави. Арештовують і допиту-
ють передусім молодь і колишніх шахтарів. Та в нас свої 
плани. Треба не тільки вижити, але й під час наступу наших 
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військ громити ворога. Для цього треба знати розташуван-
ня постів біля катакомб, вогневі точки противника і хоча б 
приблизну кількість фашистів та поліцаїв, які окопалися 
в нашій зоні. Без усього цього ми не зможемо спланувати 
свої дії. 

— Одне слово, треба йти мені. Я готовий,— підсумував 
Трохим, уважно дивлячись на командира. 

•— Повір, мені дуже не хочеться посилати тебе зараз. Тим 
паче, що виходити доведеться через вашу «резервну» ката-
комбу, а невідомо, чи там безпечно. Але обстановка вима-
гає. Записку нам передала жінка, за якою вже тиждень 
полюють гестапівські шпиги. А зв'язатися з нею можна, 
тільки вийшовши з катакомб. 

Близько тижня Трохим не був у селищі, але досить добре 
уявляв собі, що там може коїтися зараз, адже наші війська 
неподалік міста. Патрулі, звичайно, будуть прискіпуватися 
тепер до кожного, хто з'явиться в селищі. «Легенда» про 
те, що він живе в селі, вже не подіє. І все ж таки є в нього 
ще хоч якийсь шанс викрутитися. А в Журича та інших 
партизанів такого шансу немає зовсім. 

— Коли вирушати? — запитав він командира, вважаючи, 
що все вирішено. 

— Не поспішай,'— підвівся Гармаш.— Не поспішай, по-
думай... Все зваж... 

— Треба йти, синку,— втрутився у розмову батько.— 
Ніхто краще тебе не виконає це завдання. 

— Ну от, бачите,— всміхнувся Трохим.— Усі за. 
— Тоді домовились,—поволі проказав Гармаш.— А вам, 

Трохиме Михайловичу, дякую... Як батькові, дякую. Тим 
паче, що ти, Трохиме, маєш виконати ще одне завдання: у 
підвалі зруйнованого будинку неподалік школи перехову-
ється від арешту кілька людей з. міста. Але місце, сам ро-
зумієш, ненадійне. їх треба перевести в катакомби. Знову ж 
таки через вашу, «резервну»... Поясниш їм, як знайти вхід. 
Тільки-но стемніє, нехай переходять. 

— А до виходу з катакомб проведу Трохима я,— подав 
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голос Журич.— Чекатиму там його і людей. Коли треба 
буде — прикрию вогнем. 

— Так, підете удвох,— погодився Гармаш. 

* * * 

З «Антарктичного щоденника» (останній запис): «Сьо-
годні на світанку ми нарешті вирушаємо в політ. Вірю, що 
долетимо, й уявляю, якими щасливими почуватимемось, 
досягнувши вершини планети. Але вже тепер мені здаєть-
ся, що повернення наше буде сумним. Авжеж, я досягну 
цієї вершини і переконаюся, що це всього лиш точка на 
карті, частина крижаної пустелі, і засумніваюся: невже це 
і є останній полюс моєї мрії? А якщо ні, то де наступний? 
Бо яка ж це мрія — без полюса?..» 

32 

Останні метри «лисячого лазу» Трохим 
і Журич ледве пробиралися через кам'яні завали. 

— Почекай,— раптом сказав Журич, коли вони нарешті 
сповзли у невеличку печерку.— Лізь назад. Тут можуть 
бути міни. Треба підстрахуватися. 

Трохим подався назад, а Журич знову повернувся у лаз і, 
ховаючись за виступ стіни, почав кидати у печеру каміння. 

—• Здається, чисто,— сказав нарешті.— На щастя, цей 
лаз вони не засікли. Але яром не підемо, піднімемося схи-
лом одразу біля печери. 

Тепер вони вже обидва вилізли з катакомби і, затаїв-
шись, дослухалися. 

— Тихо, патруль...— прошепотів Журич. 
Трохим озирнувся і побачив, як з вулички по той бік яру 

виходять дві ледь помітні постаті. Це були фашисти. Вони 
йшли, голосно перемовляючись. Напевне, відігрівалися в 
якійсь із крайніх хат. 
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Автоматна черга вдарила несподівано. Кулі лягли непо-
далік того місця, де причаїлися Трохим і Журич. Партизани 
миттю скотилися на дно і кинулися до печери. 

— Нас помітили? — запитав Трохим уже в печері, хо-
ваючись за виступ стіни. 

— Не повинні. 
Кепсько день починається. 
Фашисти вже були поруч. Трохим чув їхні кроки. Ось 

вони підійшли до печери і стали на її «даху». 
Промінь ліхтарика ковзнув по дну яру і згас. Солдати, 

глухо вигупуючи чобітьми, пішли понад яром. Однак біля 
того місця, де щойно лежали Трохим і Журич, раптом зу-
пинилися і знову увімкнули ліхтарик. 

Фашисти помітили, що сніг у вибалочку витолочено, си-
понули двома чергами по печері, потім уважно освітили її, 
мабуть, радячись: варто спускатися в яр чи ні. Як тільки 
промінь ліхтаря згас, Журич вискочив з печери і вдарив 
зі свого «шмайсера» по фашистах. Це була остання мож-
ливість врятувати операцію. 

— До печери ти вже не повертайся,— сказав Журич.— 
Іди берегом і десь там перебіжи городами. 

Трохим попрощався, дійшов до причалу, а звідти кинувся 
до садка біля крайньої хати. Де перебігаючи з двору у двір, 
а де городами та балками дістався вулички, на якій жив 
Вадик Крабов. Переліз через високу пощерблену огорожу, 
підкрався до вікна кімнати, в якій спав Вадик, і тричі по-
стукав у шибку. За хвилину вікно відчинилося — і на Тро-
хима війнуло теплом і хатнім затишком. 

Тихо, щоб не розбудити матір Вадика, Трохим переліз 
через підвіконня. Хлопці швидко зачинили вікно і сіли на 
ліжко. 

— Ну, що тут робиться у вас, розповідай. 
— Біда у нас! Вчора фашисти розстріляли Женю і Ми-

колу Давиденків, Гришу Брагу і Петю Гержановського. 
— Розстріляли?! — нажахано прошепотів Трохим. 
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— Так, у балці, неподалік входу в катакомби. Кажуть, їх 
хотіли примусити показати, де партизани. 

— А Рита? Що з нею? — перебив його Трохим, підхоп-
люючись. 

— її теж заарештували. Але я не чув, щоб серед роз-
стріляних була дівчина. Напевне, вона десь у тюрмі. 

Кілька хвилин обидва пригнічено мовчали. Вадик по-ди-
тячому схлипував. 

«Рита! Грицько! Женька! Микола!.. А ми там, у загоні, 
нічого не знали. Ми нічого не знали! — Звістка, яку пові-
домив Вадик, приголомшила Трохима. Він був у розпачі,— 
Як це сталося? Як же тепер бути без Рити, без друзів?! Як 
йому далі жити?!» 

— Слухай, Вадику,—-ледь чутно прошепотів він, коли 
перша хвиля розпачу трішки вляглася.— Про всяк випа-
док.:. У підвалі, під руїнами, біля нашої школи, перехо-
вуються люди. Якщо зі мною щось трапиться... 

— Тобі не можна з'являтися в селищі,— вхопив його за 
руку Вадик.— Не можна. Тебе теж схоплять. 

— Не перебивай, Вадику. Якщо зі мною щось станеться 
і я не зможу пробитися туди... Одне слово, ввечері поста-
райся навідатись до підвалу. Ти повинен показати людям 
вхід у катакомбу біля нашого будинку. Ти знаєш, де це. 

— Знаю. Навідаюсь. 
— А чому ти ночуєш вдома? Тебе ж можуть схопити. 
— Можуть,— зітхнув Краба,—Я тільки пізно ввечері 

прийшов сюди. Цілий день просидів у знайомих. На горищі. 
А через кілька хвилин знову піду. Поки що мною ніхто 
не цікавився, але... 

-— Проведеш людей у катакомби і лишайся із ними. Так 
надійніше. Через два дні наші вже будуть тут. 

— Звідки ти знаєш, що через два? У вас там що, рація? 
Рації в загоні не було, термін Трохим визначив сам. 

Але розчаровувати Вадика йому не хотілося, і тому твердо 
відповів: 
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— Так, повідомили по рації. 
Двері відчинилися, і на порозі стала Вадикова мати. 
— Хто тут у нас? — з острахом запитала вона. 
—'Трохим,— відповів Вадик.— Спи, ми незабаром пі-

демо. 
— До тітки Валентини йдіть. Обоє. Я вчора домовилася 

з нею. Вона заховає вас у підвалі. Вітька Ковач у неї 
зараз. Вона йому якась далека рідня. Ой, боюсь я за тебе, 
синочку,— заплакала і вийшла. 

Ось уже місяць Віктор хворіє. Після допитів у гестапо 
весь час почувався погано, і в загоні боялися, що в ката-
комбах він просто не витримає. Почувши про Юнгу, Тро-
хим зрадів. Отже, дістатися до нього фашисти не змогли. 

Трохим підійшов до вікна. Вже остаточно розвиднілося. 
—• Неподалік розбомблених складів фашисти поставили 

ще одну зенітку,— сказав Вадик,—А на околиці, біля 
Грнвачуків, укопали в землю підбитий танк. 

—• Зрозуміло. Які ще новини? 
— Біля комендатури встановили два кулемети. 
— Добре, Вадику, дякую. Що то за кулемети у них біля 

комендатури, я сам сьогодні гляну. 

33 

Уранці, коли закінчилась комендант-
ська година, Трохим попрощався з Вадиком та його матір'ю 
й пішов. 

У селищі було неспокійно. Вулицями нишпорили патрулі. 
Одна за одною проїжджали машини з німецькими та ру-
мунськими солдатами; в провулках, грабуючи населення, 
метушилися поліцаї. «Але після розгрому миколаївського 
загону поліцаїв поменшало»,— завважив Трохим, обмина-
ючи поліцейський патруль. Через квартал помітив двох 
офіцерів у якійсь дивній формі, з емблемами «РОА» на 
рукавах. «Що за частина?» — не зрозумів він. Офіцери го-
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ворили російською мовою. «Власовці!» — здогадався Тро-
хим, пригадавши розповідь залізничника, який нещодавно 
прийшов до загону. Він розповів, що до них у депо при-
ходив якийсь чоловік у формі німецького офіцера і вербував 
добровольців для служби в «русской освободительной 
армии», якою командував зрадник генерал Власов. 

Проходячи повз будинок Коваликів, Трохим, переконав-
шись, що за ним не стежать, наважився зайти. Двері 
виявилися незамкненими. Вероніка Петрівна сиділа, по-
клавши голову иа спинку дивана, і застиглим поглядом ди-
вилася кудись у стелю. Все обличчя її було в синцях, в 
куточках губ запеклася кров. 

—• Вероніко Петрівно,— стиха покликав Трохим, підхо-
дячи до вчительки. 

Жінка повернулася. Трохимові здалося, що вона не впі-
знала його. 

— Що сталося? 
— Нема вже нашої Рити, Трохимку,— ледве вимовила 

вона, заплющуючи очі.— Сьогодні вночі... Самогубством... 
Так мені сказали в сигуранці. Вона не витримала наруги... 

«От і все!..— з жахом подумав Трохим, стомлено сідаючи 
поряд.—'Остання надія твоя... Ти хотів знати правду— і ти 
її знаєш...» 

— Хто виказав її? 
— Не знаю, Трохиме. Нічого не знаю. Не треба було 

тобі йти сюди. 
Вероніка Петрівна не плакала, і це найбільше вражало 

хлопця. Він ледве стримував сльози. 
— Тобі треба йти, Трохиме. Прощай,— мовила вона. 
Як тільки він пішов, Вероніка Петрівна відкопала у 

сарайчику чоловікову мисливську рушницю і пояс із на-
боями. А коли десь за годину по тому у дворі знову з'яви-
лися фашисти, вчителька відчинила двері і з порога роз-
рядила в них обидва стволи. «Це вам за всіх моїх учнів!..— 
вигукнула вона, падаючи під прикладами фашистів.— Це 
вам за всіх!» 
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Того ж дня, після жорстокого допиту, її повісили на 
подвір'ї тюрми. 

Одначе всього цього Трохим уже знати не міг. Вийшовши 
з будинку Коваликів, він раптом помітив на вулиці якусь 
постать, що майнула повз хвіртку, і зрозумів, що за ним 
стежать. Вій кинувся у глиб двору, перескочив через ого-
рожу і вийшов на вулицю саме тоді, коли чоловічок, який 
стежив, прошмигнув у двір Коваликів, щоб наздогнати його. 

Неподалік комендатури Трохим помітив стареньку ба-
бусю, що йшла з двома клунками на місцевий базарчик. 

— Добридень, бабо Варко,— підійшов до неї Трохим. 
— А ти хто такий, що знаєш мене? — здивовано запитала 

стара і з величезним зусиллям розпрямила спину, щоб 
глянути на хлопця. 

— Прушинський я. Трохим. Колись разом із батьком 
привозили вам із катакомб камінь на літню кухоньку. 

— Ага, так, так,— зраділа старенька, враз упізнавши 
його.— А казали, що вас обох уже нема. І тебе, й батька, 
що, мовляв... 

— А ми є,—-відповів Трохим, майже силоміць від-
бираючи в неї один із клунків — саме в цю мить повз них 
проходив румунський патруль.— Я допоможу вам,— про-
шепотів він. І для певності додав: •— Так треба. 

Поклав клунок собі на плече і пішов поряд із старень-
кою. 

— У мене є сто окупаційних марок. Більше ви все одно 
не вторгуєте. Я дам їх вам, але з умовою, що до базару 
ми пройдемо тим шляхом, яким потрібно мені. 

Старенька нажахано зиркнула на нього і перехрестилася. 
Вона вже зрозуміла, чому Трохимові захотілося нести її 
клунок, але, повагавшись якусь мить, вже ж таки погоди-
лась. 

Не викликаючи ніякої підозри, вони пройшли повз ко-
мендатуру, де стояли два крупнокалібєрні кулемети, потім 
повз колишні склади, де тепер були казарми румун, а вже 
звідти вийшли на околицю, пройшли нею майже з кінця 
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в кінець, аж до Нової Слобідки, і лише тоді повернули до " 
базару. 

— Цьому клункові нема ціни,— мовив Трохим, віддаючи 
старій її майно і марки.— Якщо побачите тут своїх знайо-
мих, кажіть, що через два-три дні наші вже будуть в Одесі. 
Нехай люди знають. 

34 

Трохимові залишалося ще навідатись 
до підвалу зруйнованого будинку неподалік школи, щоб 
домовитися з людьми, які переховуються там, як краще 
переправити їх у катакомби, коли він раптом відчув, що 
за ним знову стежать. Не помітив, а саме відчув. Кілька 
разів вій озирнувся, бачив людей, які стояли біля крамнич-
ки, румунський патруль, гурт хлопчаків, одначе помітити 
того, хто стежить за ним, не міг. 

Біля старої бабці, що торгувала невеличкими коржиками 
з макухи, він зупинився, вдаючи, що хоче купити, й різко 
озирнувся. Метрів за двадцять від них, на розі вулиці, 
стояв Карлик. Приземкуватий, у потертій ватянці і старо-
му картузику, здалеку він міг би здатися хлопчиною... 

Побачивши, що Трохим зупинився, Карлик підняв ногу 
й почав оглядати підошву чобота. І тільки тепер Трохим 
згадав, що бачив його і в хлоп'ячому гурті біля магазину, 
і ще раніше, коли проходив повз госпіталь. І неподалік по-
ліцейської комендатури теж крутився цей чоловічок. Але 
завжди тримався віддалік, і Трохим не звертав на нього 
уваги. «Цікаво, коли ж він натрапив на мій слід? — поду-
мав Трохим, роззирнувшись і гарячково прикидаючи, як 
краще позбутися цього «хвоста».— Чи не біля Крабових? 
А головне: один він чи є ще хтось? Якщо вони знають, хто 
я, то Карлик не один». 

— Ну, купуєш чи ні? — увірвався терпець старій, що 
досі з надією дивилася на нього. 
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4 — Купив би,— поспіхом відповів Трохим.— Але оку-
паційні марки закінчилися. Та й навіщо вони вам те-
пер? 

— Якщо геть без грошей, то візьми один, бо бачу, що 
голодний ти і виснажений. Чи не з катакомб, бува? — за-
питала вона вже тихіше і теж роззирнулася. 

— Ні, не з катакомб. 
—• Та це я так, це я так...— замахала руками стара. 

І, вже йдучи від неї, Трохим уперше за весь час, відколи 
в партизанському загоні, пошкодував, що не сказав не-
знайомій людині правди про те, хто він і звідки. 

Звернувши за ріг, Трохим побачив двох озброєних полі-
цаїв. Якби позаду не було Карлика, він, звичайно, спокійно 
пройшов би повз них, як проходив сотні разів до цього. 
Але хтозна, чи Карлик не гукне їм, щоб арештували пар-
тизана? Проте, не втрачаючи самовладання, усе-таки ішов 
до них, і поліцаї, здається, насторожено чекали, поки він 
наблизиться. А коли, не доходячи до майдану, Трохим звер-
нув у перший-ліпший двір, що трапився йому, один із 
поліцаїв раптом закричав: «Стій! Тримай його!» І кинувся 
наздоганяти. 

Трохим проскочив двір і потім ще довго біг городом до 
яру, що розмежовував два селищні кутки. Було слизько, 
хлопець кілька разів падав, але постріли позаду щоразу 
примушували його підніматися й бігти... Раптом він знову 
побачив Карлика, який показував на втікача поліцаям. 
А попереду, з вулиці, вже долинало торохтіння мотоциклів. 
Трохим зрозумів, що його оточують. У цьому кутку він 
знав лише одну хату, де його могли прийняти, не лякаючись 
страшної кари. Це була хатина тітки Валентини, в якої 
переховувався зараз Віктор Ковач. Всього на кілька хви-
лин йому вдалося відірватися від переслідувачів. Забіг у 
двір, постукав у вікно і неголосно покликав. 

Двері відчинила перелякана тітка Валентина. 
— Мені треба побути у вас хоча б з годину. Я все 

розумію: ви ризикуєте. Але в мене нема іншого виходу... 
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— Це наш, тітко Валентино,— з'явився на порозі кімнати 
Ковач. Він був блідий і, здається, ледве тримався на 
ногах.'— Це Трохим Прушинський, хіба ви не впізнаєте 
його? 

— Мене загнали сюди. Я нічого не міг удіяти,'—виправ-
довувався Трохим.— Вистежили. Проте поліцаї не бачили, 
що я забіг сюди. 

— Поберегли б ви себе, синочки,— стиха мовила жінка. 
— Вони можуть зробити облаву,— зауважив Віктор.—• 

Одначе й виходити вже пізно. 
— Ви тут сидіть, а я замкну знадвору на замок, а сама 

піду собі. Цей замок уже не раз рятував нас. 
— Може, й ти пішов би,— звернувся Трохим до Вікто-

ра.— Якщо мене все ж таки вистежили, то схоплять одного, 
а не двох. 

— Нікуди я не піду. Що буде, те й буде. 
— От тільки поїсти тобі, Трохиме, немає чого. 
— Я не голодний,— заспокоїв її Трохим.— Поспішайте. 
Вона зачинила хлопців і пішла. А тим часом на вулиці 

знову загуркотіли мотоцикли. Лунали голоси німецьких 
патрульних, що пробігали повз двір. 

— Невже вони оточили весь район? — першим порушив 
мовчання Віктор. 

— Може бути й таке,— занепокоєно відповів Трохим.— 
Давай не думати про це. Все одно ми нічого не можемо 
змінити зараз. Треба чекати і сподіватися. По суті, ми в 
пастці. Але вона ще не закрилася. 

Обидва напружено дослухалися до того, що діється за 
стінами будинку.. 

— Нібито затихло,— заговорив Віктор. 
— А уявляєш, що буде, коли через кілька днів у місто 

увійдуть наші? — сказав Трохим, щоб якось розвіяти гні-
тюче мовчання.— Перше, що я зроблю,— поїду в Аркадію, 
на пляж. І пролежу там цілий день. Навіть якщо йтиме 
дощ. 

— Мені не віриться, що я доживу до того дня, коли наші 
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ввійдуть у місто,— похмуро відповів Юнга.— Ти знаєш, 
скількох хлопців уже розстріляли? 

•— Знаю,—різко відповів Трохим.— Не будемо зараз про 
це. Ми доживемо. Обидва. І коли наші почнуть штурмувати 
місто, загін вийде з катакомб і влаштує фашистам такий 
кордебалет, що, хто з них уціліє, пам'ятатиме одеських 
партизанів усе життя. 

— Молодець, ие втрачаєш оптимізму. А я, здається, 
скис... Нерви не витримують. 

—• Стомився ти, Юнго,— підбадьорливо всміхнувся Тро-
хим.— Ось закінчиться війна, вступиш до морехідного учи-
лища, станеш моряком далекого плавання... Заздрю. 

Віктор хотів щось відповісти, але осікся на півслові і 
кинувся до вікна у сусідній кімнаті, відхилив фіранку і 
раптом просто перед собою побачив розпашіле обличчя 
фашиста. 

Хлопець інстинктивно відсахнувся і притулився спиною 
до стіни, чекаючи, що от-от пролунають постріли. 

— Фашисти! Там фашисти! —вигукнув він. 
-— Бачу,— майже прошепотів Трохим.— Ми оточені. 
Тієї ж миті у двері загупали чобітьми, ударили прикла-

дами... 
— Рус партізанен, віході, здавайся! Ті єст окружон! 
•— Як же це вони натрапили на твій слід?—сполотнів 

Юнга.— Невже хтось виказав тебе? 
•— Тепер це вже не має ніякого значення,— Трохим і в 

цій ситуації намагався не втрачати самовладання. 
— Рус партізанен, здавайся! 
«А до вікон більше не підходять, побоюються, що буду 

відстрілюватись,— відзначив про себе Трохим.— І самі не 
стріляють. Отже, мають наказ узяти живим». 

І раптом: 
—- Відчиняй і здавайся без опору! — Голос знайомий. 

Дуже знайомий. Тільки не пригадати тепер, кому він на-
лежить,— Німецьке командування обіцяє зберегти тобі 
життя. 
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— Прийшли брати лише мене. Про те, що ти тут, навіть 
не здогадуються,— прошепотів Трохим. 

Вій зазирає до сусідньої кімнати, дивиться на стелю, чи 
нема ходу на горище. Нема. 

— Прушинський,— знову долинає отой знайомий голос. 
— Чирканов,— раптом упізнав його Віктор.— Це він. 

Кличка його, здається, Сова. 
— Ти чуєш мене, Прушинський? Офіцер дає тобі три 

хвилини. Якщо ти сам не вийдеш, ми підпалимо хату. 
— Слухай, Юнго, я придумав,—поспішно мовить Тро-

хим, не звертаючи уваги на вигуки Чирканова.— Іди в ту 
кімнату і лягай у ліжко. Тільки швидко. У тебе тиф. 

Віктор подивився иа Трохима, не розуміючи, чого той 
домагається. 

— Іди, кажу! — шарпонув його за плече Трохим.— В нас 
усього кілька хвилин. Лягай! Он хустина! Накидай па 
голову. Вкривайся так, щоб не бачили обличчя. 

— Але ж вони...— тільки тепер Трохим помітив, як Юнга 
зблід і як страшно йому знову потрапляти до рук геста-
по.— Вони здогадаються. 

— Може, й здогадаються, але є шанс, і його треба ви-
користати. 

Коли Віктор ліг, Трохим іще встиг накинути на нього 
поверх ковдри якесь лахміття, що трапилося під руки. 

— Ну, тримайся! — мовив на прощання. 
— Відчиняй, Пілоте! І не думай чинити опору! 
— А чого мені чинити опір?! — крикнув Трохим.— Я зай-

шов до родички. Але боюся відчиняти, бо в неї тиф! Та 
й у мене теж, здається, починається! Так і передай німець-
кому офіцерові! Скажи, що я його попереджаю: у цій хаті 
тиф! 

Сказавши це, він пішов у сіни, відсунув засувку і від-
скочив назад до хати. Замок уже було збито, двері роз-
чинилися. 

Кілька солдатів кидаються до Трохима, б'ють, заламують 
назад руки і зв'язують. 
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У цей час на порозі з'являється офіцер-есесівець. Тро-
хим упізнав його. Той самий, який колись стріляв у нього, 
наче в мішень. Він мовчки пройшов повз Трохима і став 
на порозі сусідньої кімнати. 

— Там тиф! — вигукнув Трохим.— Там хвора на тиф,—• 
повторив він, перемагаючи біль. 

Почувши слово «тиф», офіцер інстиктивно відсмикнув 
руки від одвірка, і єдине, на що вистачило в нього муж-
ності, це зазирнути до кімнати. Там, у старенькому ліжку, 
під лахміттям, хтось лежав, пов'язаний старою вилинялою 
хусткою, і ледь чутно стогнав. Штубер уже знав, що в місті 
є чимало хворих, і завжди остерігався навіть заходити у 
двір будинку, на стіні якого написано «Тиф». Ясна річ, та 
жінка теж заслуговує покарання, оскільки вона перехову-
вала партизана. Але зараз Штуберу було не до неї. 

— Вивести,— наказав він солдатам.— Поговоримо у 
дворі. 

Чирканов, який досі лишався на вулиці, прослизнув повз 
Прушинського, теж зазирнув до сусідньої кімнати, але 
увійти не наважився: якщо есесівець не бажає наражатися 
на небезпеку, то чому повинен робити це він? І вибіг слідом 
за офіцером та солдатами, які виводили Трохима. А помі-
тивши у дворі свого помічника, Карлика, гримнув на нього: 
«Згинь!» І той кинувся поза хатою, городами, зник. Це був 
один із надійніших підручних Сови, але він зробив свою 
справу, і нема чого вештатися перед очима у офіцерів. 

— Що, Пілоте, упізнав? — цілком спокійно, без усмішки, 
без єхидства в голосі запитав Штубер російською мовою, 
підходячи до Трохима, й одразу ж наказав:—Розв'яжіть. 
Тепер він не злетить. 

— Упізнав, есес. 
—• Гауптштурмфюрер СС Штубер. По-вашому—капі-

тан,— представився офіцер так само спокійно і незворуш-
но.— Можеш звертатися до мене просто: «пане офіцер». 
Можеш казати навіть «товаришу», якщо це тобі звичніше.— 
І знову ні посмішки, ні злостивості, нічого такого, що вика-
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зало б його настрій або ставлення до хлопця.— Пробач, що 
я стріляв тоді. Якби я знав, з ким маю справу, то, ясна 
річ, поводився б делікатніше. 

Трохиму розв'язали руки, і він ледь помітно озирнувся 
иа сінешні двері хати. Вони ще були відчиненими, але фа-
шисти і Чирканов уже вийшли па подвір'я. Він ступив 
кілька кроків уперед, подалі від тих дверей, від будинку. 
Дорогу йому заступив кремезний фельдфебель, той самий, 
ІДО був із Штубером, коли есесівець стріляв у нього. Але 
Трохим тільки поблажливо всміхнувся: 

— Не бійся, не тікаю. 
— Ну що, Пілоте,— озвався офіцер.— Нам потрібна твоя 

допомога. Кажу це одразу, без будь-якої «гри». Веди в 
катакомби. Ти був сміливим розвідником'—ми це знаємо. 
Сміливим і досить спритним, якщо досі не потрапляв ні 
до сигуранци, ні до гестапо. Але кожному розвіднику доля 
відводить свій час: кому два роки, а кому — лише кілька 
годин. Ти своє зробив, і час твій минув. Тепер треба по-
думати, як урятувати собі життя. Ти й так два роки пра-
цював на партизанів. Щодня, жертвуючи собою, живучи 
у жахливих умовах підземелля. Чого їм ще вимагати від 
хлопчини? До речі, скільки тобі минуло? 

Трохим мовчав. 
— Можеш не відповідати,— стенув плечима Штубер.— 

Але мені хотілося б, щоб ми знайшли спільну мову. Повір, 
я не маю бажання застосовувати щодо тебе жодного із 
засобів, якими за звичай примушують говорити і не таких, 
як ти. Від того, житимеш ти чи загинеш, рейх нічого не 
виграє і нічого не втратить. Але якщо ти покажеш нам 
шлях у катакомби до партизанського табору, то ми одразу 
ж відпустимо тебе. І ніхто, жодна душа не дізнається, що 
показав саме ти. Про це ми потурбуємося. 

— Я не знаю, як можна дійти до табору. А катакомби 
знаю не краще, ніж усі інші в нашому селищі. 

— Брешеш! — вихопився з гурту Чирканов.— Поведеш! 
Нікуди не дінешся. 
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Штубер жестом зупинив його. 
— Гаразд, Пілоте, я не поспішаю. Операцію по знищен-

ню партизанів намічено па завтра. Отож ми ще маємо час 
поговорити. Не тут, звичайно, в іншому місці. В машину 
його,— наказав фельдфебелеві, що весь час уважно при-
слухався до їхньої розмови. 

35 

Трохим прокинувся на світанку. Корот-
кий, як миттєве забуття, сон не приніс йому ні полегшення, 
ні спочинку. І його навіть не здивувало, що він у якомусь 
підвалі, на вкритій тонким шаром прілого сіна долівці. Так, 
він пам'ятає, що вчора, після того, як жорстоко побили «на 
сон грядущий», його завели у цей підвал і кинули на під-
логу. 

Двері були старі, пошарпані, і крізь великі шпарини між 
дошками до підвалу проникали перші промінці сонця. 
Вони не могли освітити Трохимової в'язниці, а лише на-
повнювали її сивим туманом. 

Що там думають зараз про нього в загоні? Чи здога-
дуються, чому не повернувся з розвідки? Напевне, вважа-
ють, що переховується у Вадика Крабова, як уже не раз 
було під час попередніх виходів у селище. Бо хто з них 
повірить, що, протримавшись майже два з половиною роки 
окупації, вій ось так безглуздно попадеться агентам геста-
по за якусь там добу-другу до визволення міста? Цьому 
просто неможливо повірити. Те, що сталося з ним учора, 
йому й самому здається страхітливим сном. 

«Але я нічого не сказав їм, нічого! — з полегшенням по-
думав хлопець, поступово пригадуючи все, що відбувалося 
протягом учорашнього дня, відтоді як фашисти схопили 
його.— І жодного доказу вони не мають. Жодного!.. Інша 
річ, для того, аби убити мене, їм і не потрібно ніяких 
доказів. Але надія ще є. У Юнги теж, здавалося, не було 
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жодного шансу иа порятунок. А він тримався. До кіпця 
тримався, і змушені були відпустити. Навіть якщо випус-
тили під нагляд агентів сигуранци. А якби зламався, почав 
давати свідчення, тоді одразу суд і смертний вирок». 

Десь зовсім близько, мабуть, за околицею селища, ви-
бухнув снаряд. Потім іще один, ще... «Наші! — зрадів Тро-
хим.— Позиції обстрілюють. Може, одразу після цього й 
наступ почнеться?» 

Трохим підповз до дверей і припав до шпарини між 
дошками. Навпроти — стіна якоїсь будівлі. Учора він лише 
зрозумів, що привезли на Слобідку, бо залишати в Кривій 
Балці, напевне, побоювалися. 

Притримуючись за двері, Трохим підвівся і знову при-
пав до щілини. Усе тіло його боліло від побоїв, але, на 
щастя, якихось особливих ушкоджень не було. Били так, 
щоб до ранку зміг відлежатися. 

Тепер він бачив вартового. Це був невисокий на зріст 
опецькуватий чолов'яга, що тримав карабін, наче палицю, 
з якою намірився бігти за коровою. Вартовий відійшов до 
стіни і присів на камені між двома кущиками, ніби ховався 
у них від очей партизана. 

Дочекавшись, поки той стомлено похилить голову і за-
дрімає, Трохим обережно поторсав дверима. Вони були за-
чинені на замок. Тоді він підійшов і почав обмацувати 
стіни. Камінь підігнано до каменя, мурування старовинне, 
міцне, та й, мабуть, підвал цей знаходився під якимось 
будинком — отже, вирватись звідси неможливо. Але втекти 
з тюрми, якщо сьогодні туди відправлять, буде ще важче. 
То, може, спробувати в катакомбах?! Дати згоду, повести, 
але подалі від табору, і там... А що, там варто ризикнути. 
Може, вдасться ще й по дорозі до катакомб... 

Ось канонада уже вщухла. Трохим знову ліг, заплющив 
очі і кілька хвилин лежав, намагаючись ні про що не ду-
мати. Але забутись хоча б на кілька хвилин не вдалося. 
З двору долинули голоси, двері відчинилися, і він побачив 
поліцая з мискою в руці. 
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— Набий шлунок,-— буркнув поліцай, ставлячи миску 
біля порога.— Ситніше буде до пекла добуватись. Хоч до-
рога вже недалека... 

— Ти б сам узяв та поїв,— в'їдливо відповів Трохим.— 
Бо й твоя не довша.— І став підводитись. 

Побачивши це, поліцай поспішив відступити. 
— Шнель, шнель,— підганяв його вартовий, бачачи, що 

поліцай занадто довго вовтузиться із замком. 
Трохим так і не зрозумів, що то за бурда була в тій 

мисці. А тільки-но скінчив їсти, як у дворі почулося гур-
чання мотора, а ще через хвилину його вже вели до накри-
того брезентом кузова машини. «Тепер теж не вдасться,— 
із сумом подумав Трохим, побачивши, що слідом за ним 
у машину залазять одразу четверо конвоїрів.—Але й це 
ще не на розстріл: навряд чи перед розстрілом давали б 
їсти». 

Першим, кого помітив Трохим, виходячи з машини, був 
Чирканов. Він стояв з пістолетом у руці, неначе мав намір 
негайно розстріляти партизана. 

— Ну, тепер ти скажеш, де вхід до катакомб? — вищи-
рився агент. 

Хлопець роззирнувся. Машина зупинилась на пагорбі, де 
починалося урочище Крива Балка, що дало назву їхньому 
селищу і з якого два ходи вели в катакомби. Біля того, що 
вів до партизанського загону, стояли Штубер, фельдфебель 
та кілька солдатів; інший був за вигоном балки і вів до 
«Копанки» — порівняно невеличкої ділянки катакомб, у 
якій — він знав це точно — не було ні партизанів, ні людей, 
що ховаються від арештів. 

— Ну що, Пілоте, давай, пікіруй...— підштовхнув його 
пістолетом у спину Чирканов. Уже спускаючись стежиною 
в балку, Трохим побачив, що трохи осторонь входу стоїть 
чимало гітлерівців і румун, а тим часом до балки набли-
жалося ще дві машини і теж, мабуть, із солдатами. «Отже, 
вимагатимуть, щоб вів,— подумав Трохим.— Штубер від 
свого вже не відступиться». 
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Тих двох офіцерів, що стояли зі Штубером,— німецько-
го й румунського-—він бачив уперше. Вони з цікавістю 
глянули на партизанського розвідника, про якого вже, на-
певне, чули не раз. 

-— Як почуваєшся? — запитав Штубер. 
•—• Чудово,— намагався усміхнутися Трохим. Він вирішив 

триматись до кінця. Журич не раз казав йому: «Ніколи 
не панікуй. Як розвідник ти знаєш свою долю, і тому три-
майся з гідністю». 

Тепер Трохимові залишилось тільки дотриматись цієї 
мудрої поради. 

— Дозвольте, панове, відрекомендувати,— звернувся 
Штубер до офіцерів. Він говорив російською, а Чирканов 
перекладав для офіцерів на німецьку.— Перед вами парти-
занський розвідник Трохим Прушинський. Підпільна клич-
ка Пілот. Кличка не випадкова — він справді збирається 
стати військовим льотчиком.— Офіцери і фельдфебель роз-
сміялися. їх розсмішили слова: «Збирається стати...»—-До 
речі, Пілот виконав кілька сміливих операцій, якими 
міг би пишатися й досвідчений солдат. Наприклад, особисто 
очолював групу молодих партизанів, яка брала участь в 
організації втечі партизана Юнги. Усі ви, панове, напевне, 
знаєте про той випадок, коли партизани на якийсь час 
вивели з ладу зенітну батарею на ІІІкодовій горі — теж йо-
го робота. Крім того, здійснював розвідку і разом з інши-
ми партизанами нападав на німецькі та румунські патрулі. 
Брав участь у недавньому нападі на роту поліцаїв та на га-
убичну батарею. Я нічого не забув? — звернувся до Трохима. 

«Усе це здогади,— подумав Трохим.— Ніяких доказів у 
нього нема». І промовчав. 

— Звичайно, ми знаємо далеко не все,— розвів руками 
Штубер, ніби вибачаючись перед Трохимом.— Але, зда-
ється, майже нічого я не пропустив. 

Трохима знову вразив тон, яким говорив Штубер. Цей 
есесівець таки володів дивовижною здатністю приховувати 
свої почуття, свій настрій. 
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— Щоправда, я ще забув про невдалу спробу нападу на 
поліцейську дільницю. Але все одно така операція не робить 
тобі честі, Пілоте, правда? 

У цій операції, справді невдалій, Трохим участі не брав 
й у відповідь тільки посміхнувся: 

— Уперше чую про все це. 
—• Припустимо...— погодився Штубер.— Та річ не в тім. 

Сподіваюсь, ти розумієш, для чого тебе привели в цю до-
лину? 

— Уявлення не маю. 
•—• Учора ти ніяк ие міг пригадати, де знаходиться вхід 

до катакомб. Той вхід, який нам потрібен. Воно й не дивно, 
ти вже давно ним не користувався. Він був закиданий ка-
мінням, замінований та ще й постійно перебував під нагля-
дом наших людей. Але не будемо гаяти час. Веди нас! 

— Я вже казав вам, що партизаном не був, у розвідку 
не ходив і катакомби знаю так само, як знаєте всі ви. 

— Брешеш, гаде! — підскочив до нього Чирканов.— 
Я можу привести щонайменше десять осіб, які підтвердять, 
що ти зв'язаний з партизанами... 

—• Під дулом пістолета можна підтвердити що завгод-
но,— похмуро відповів Трохим, увесь напружившись і чека-
ючи, що Чирканов ось-ось кинеться на нього. 

— Досить,— перебив його Штубер.— Залишіть нас. 
Займіться старим шахтарем. Розшукайте і приведіть його 
сюди. 

Потім він щось сказав офіцерам і фельдфебелю. Офіцери 
відійшли до солдатів, що розбрелися по балці. Один із 
фашистів з автоматом напоготові уже стояв біля входу в 
катакомби. «Передбачливий, гад,—зиркнув Трохим на 
Штубера.— Але старий шахтар... Кого вони мають на 
увазі?» 

— Слухай мене уважно, Пілоте. Як ти вже встиг зрозу-
міти, я не належу до людей, що піддаються раптовому на-
паду люті і знущаються над арештованими з почуття 
помсти. На відміну від усіх цих,— кивнув у бік солдатів,—• 

174 



я професійний військовий, професійний розвідник і вмію 
цінувати мужність, навіть якщо її виявляють мої запеклі 
вороги. Я пам'ятаю, як ти тримався тоді, під муром. Вже 
тоді я зрозумів: ти не просто собі випадковий хлопчисько 
з вулиці. Тоді в мене спрацювала інтуїція. А тепер у нас 
є факти. Ми зібрали стільки фактів, що їх цілком досить, 
щоб за законами воєнного часу засудити до смертної кари 
не лише тебе, а весь ваш рід і всіх ваших сусідів. Я не 
прагну цього. Тоді, під час нашої першої зустрічі, я, власне, 
подарував тобі життя. Хочу подарувати його й зараз. Ти 
віриш мені? 

Трохим мовчки знизав плечима. 
— Тоді давай говорити так: у тебе нема підстав не 

вірити мені. Я допоможу тобі вирватися з-під арешту. Але 
з умовою, що й ти теж допоможеш мені. Особисто мені, 
розумієш? Ти поведеш мій загін у катакомби. Зараз, негай-
но! До самої партизанської бази. Нам відомо, що твій 
батько був шахтарем, і відомо, що ти чудово орієнтуєшся 
у місцевих катакомбах. 

—• Та неправда це. Катакомб не знає ніхто. Ніяких карт 
не існує. А так хіба запам'ятаєш?.. 

— Правильно,— спокійно зауважив Штубер.—'Усіх ката-
комб не знає ніхто. Але ж ідеться не про всі ділянки. Ну, 
погоджуєшся? 

— Я вже казав вам: я не знаю, де партизани. 
— Ну, припустимо, не знаєш. Але ж катакомби ти знаєш. 

Поведи нас, пошукаємо разом,— і тільки тепер, уперше за 
час сьогоднішньої розмови, Трохим помітив, як на обличчі 
офіцера з'явився вираз бодай якогось почуття і на вустах 
майнула ледь помітна посмішка.— Та я чудово розумію, 
ти не хочеш стати зрадником. Але ж ти не виказав жодної 
партизанської таємниці. Тебе примусили показати ката-
комби— і ти показав. 

— Набрехали вам усе про мене. Не партизан я. І в ката-
комби далі, ніж метрів на двісті, не заходив. Це ви й без 
мене можете. 
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— Досить! — різко перебив його Штубер.— Це не чоло-
віча розмова. Я вже сказав тобі, допоможеш виконати зав-
дання — гарантую життя. У тебе нема вибору. Один мій 
жест — і солдати знищать тебе. Я пропоную варіант, який 
повинен влаштувати нас обох. Як ти вважаєш: чи є мож-
ливість почати переговори з партизанами? 

— Напевне, є, але чи погодяться партизани вести пере-
говори зараз, коли наші війська вже біля міста. 

— Біля міста —це ще не в місті. Значить, є така можли-
вість. Так-от, ми негайно оголосимо населенню, що всту-
паємо в переговори з партизанами. А ти поведеш нас до 
табору для переговорів. Покажеш, як дійти, й повернешся. 

— Отже, зраджувати все ж таки можна, тільки робити 
це треба красиво? 

•— Я вже пояснив,— прошипів Штубер, відчуваючи, що 
втрачає самовладання. Він аж заплющив очі, намагаючись 
стриматися і не підвищувати голосу.— Це не зрада. Пере-
говори є переговори. Отож хай совість тебе не мучить,— 
фашист помовчав трохи, а тоді гукнув: — Фельдфебелю, 
попроси офіцерів підійти сюди. Цей хлопчина вирішив 
повести нас до партизанів на переговори! 

Опасистий фельдфебель перевальцем підійшов до Тро-
хима, грубо поплескав його по плечу. 

— Гут-гут... Хорошо... В і помогайт немецкий командо-
вань. Господин гауптштурмфюрер вас награждаль. 

— У наших катакомбах взагалі нема ніяких партизанів. 
— Що? — вигукнув Штубер, уже не стримуючись.— Нема 

партизанів? Та я бачу, що ти просто не готовий до цієї роз-
мови! Фельдфебелю, поговоріть із ним по-своєму... Потім 
до мене. 

Фельдфебель якийсь час вражено дивився то на хлопця, 
то на гауптштурмфюрера, дивуючись швидкій зміні його 
настрою. І раптом, гаркнувши щось, з усієї сили вдарив 
Трохима в підборіддя. Той упав і, вже лежачи, побачив, як 
Щтубер мовчки цілиться в нього з пістолета. «Ось тепер 
він не промахнеться, тепер усе...» — подумав хлопець. 
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I фашист справді вистрілив би, але фельдфебель, 
мабуть, не помітивши, що офіцер цілиться, кинувся до 
Прушинського і почав бити його ногами. Потім гукнув 
солдатів. Двоє з них теж кинулися до розвідника, підвели 
і потягли подалі від очей Штубера. 

...Отямився Трохим від того, що хтось вливав йому в 
рота якусь пекучу рідину. Спочатку побачив перед собою 
розпашіле обличчя фельдфебеля, що, нахилившись, вливав 
йому в рота ту рідину із фляги. За кілька кроків стояв 
Штубер і чекав, коли партизана приведуть до «норми». 
Неподалік чорнів вхід у катакомби. Болю хлопець не від-
чував, але все тіло пекло так, ніби його кинули на розжа-
рене вугілля. 

— Кого це ви притягли мені, фельдфебелю? — набли-
зився до Трохима Штубер. 

— Партизанен розвідка,— виструнчився фельдфебель. 
•— Боже, як змінюються люди! Ну що, «партизанен 

розвідка»,—передражнив Штубер фельдфебеля,— поведеш 
чи ще поторгуємося? 

-— Забери з-перед очей цього,— ледве вимовив хлопець, 
кивнувши на фельдфебеля.— І взагалі досить. Якщо вам 
потрібні ці катакомби, я поведу... 

Штубер наблизився до нього ще на крок, прискіпливо 
подивився в очі партизанові. 

— Ну от, бачиш, що буває, коли люди відмовляються 
залагоджувати справи спокійно, без зайвої патетики. Але 
не думай, що тобі вдасться схитрувати. На карту покладено 
все, тому грати слід чесно. 

Фельдфебель уже завбачливо відійшов. Двоє офіцерів 
теж стояли неподалік, не заважаючи есесівцю робити свою 
справу. 

— Щоб відпочити, десять хвилин тобі вистачить? 
— Вистачить. 
У цей час у балку спустився мотоцикл, у колясці якого 

сидів Чирканов. Він попросив Штубера відійти і заходився 
щось пояснювати. 
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— Погана робота, Сова,—невдоволено зауважив Шту-
бер.— Не розумію, за що ми вас годуємо. 

— Запевняю, пане гауптштурмфюрер, до вечора старого 
розшукають,— виструнчився Чирканов,— Там мої хлопці, 
вони з-під землі його дістануть. Ніхто ж не сподівався, що 
цей старий надумає втікати. А ніхто інший дороги туди не 
знає. 

— Це вам так здається, Сова, що не знає. А настає ніч, 
і десятки людей проникають у катакомби із патронами, 
їжею, донесеннями. Ось ваш «друг» Пілот уже згодився 
провести загін до самісінької партизанської бази. 

Сова недовірливо глянув на Трохима. Той уже підвівся і 
стояв, не цікавлячись розмовою. 

— Ну от, тепер я бачу, що ти, Пілоте, відпочив і можемо 
йти,— задоволено проказав Штубер і кивнув на темний 
отвір штреку. 

— Підемо, але не сюди,— твердо відповів хлопець.— 
Тут існує кілька різних катакомб. Вхід до тієї, в якій зна-
ходяться партизани, далі, за вигином балки. Тільки звідти 
можна потрапити до них. Так мені казали люди, які бували 
там. 

Почувши це пояснення, Штубер зупинився і здивовано 
поглянув то на Прушинського, то на Чирканова, не знаю-
чи — вірити чи ні. 

•—• Ти впевнений у цьому? 
—- Впевнений,— твердо відповів Трохим, дивлячись фа-

шистові просто в очі. 
—-Та бреше він! — зірвався Чирканов.— Бреше, пане 

гауптштурмфюрер! Мої хлопці впевнені, що входити слід 
тут або неподалік кладовища. 

— Ну й веди тоді сам,— презирливо кинув Трохим, ви-
терши долонею закривавлені губи, і звернувся до гестапів-
ця: — Хочете — йдіть за мною, а хочете — за ним. 

— Ти добре усвідомлюєш, що тебе чекає, якщо виявить-
ся, що партизанів там нема? — запитав Штубер, витягуючи 
з кобури пістолет. 
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— Добре, есес. 
Фашист іще якусь хвилю вагався, а тоді зважився: 
— Гаразд, підемо за тобою. Одначе запам'ятай, Пілоте, 

без фокусів... 

3 6 

Скільки годин минуло відтоді, як вони 
увійшли в катакомби,— Трохим не знав. Може, п'ять чи 
шість. Раніше хлопець намагався слідкувати за орієнтира-
ми, щоб навіть випадково не потрапити до штреку, який 
виводив із підземелля. Жоден фашист не повинен вийти 
звідси, жоден! Якщо спочатку Трохим збирався просто по-
водити їх якийсь час катакомбами, щоб переконати, що 
партизанів тут нема, то тепер твердо вирішив: вони при-
йшли сюди, щоб знищити загін, але загинуть самі. Заги-
нуть страшною смертю підземних блукачів. 

Зараз у карателів лишилося із десяток смолоскипів та 
ще кишеньковий ліхтарик у Штубера. І ні краплини води, 
ні крихти їжі... Коли вони зрозуміють, що їх чекає, то, зви-
чайно, вб'ють його. Але ж гітлерівці знищили б його навіть 
і тоді, коли б він і справді привів їх до партизанської ба-
зи,— це хлопець знав напевне. Отже, втрачати йому вже не-
ма чого. 

Зараз Трохим боявся заблукати, щоб випадково не на-
трапити на коридор, який з'єднує цю частину катакомб із 
тією, де розташовувався загін. Але вкрай змучений зну-
щаннями фашистів, він уже втратив будь-яку здатність 
орієнтуватися і йшов навмання. Хлопець намагався пошвид-
ше виходити із тих штреків, де відчував ледь угадувані 
струмені свіжого повітря. 

Вже тоді, коли здавалося, що завів карателів у найдаль-
шу частину катакомб, Трохим раптом почув пахощі степу. 
Це або вихід із катакомб або отвір, який називається «ли-
сячий лаз». Але в цій частині підземелля навіть такого лазу 
не повинно бути... 
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— Ми знову збилися зі шляху,— звернувся хлопець до 
Штубера, який увесь час ішов поруч. 

— Я тут замурую тебе живим,— прошипів Штубер. 
Есесівець пройшов ще кілька метрів, натрапив на досить 

велику підземну «залу» і знесилено присів на виступ у 
стіні, майже впав на нього. 

— Стійте, привал,— наказав фельдфебелеві. 
Той озирнувся на солдатів, що розбрелися по штреку 

(обом офіцерам Штубер наказав іти позаду колони, щоб не 
розгубити загін), і вигукнув щось по-німецьки. А потім під-
штовхнув Трохима до Штубера. При тьмяному світлі фа-
кела, якого один із солдатів закріпив між каменями, Тро-
хим помітив і постать Чиркаиова. Сова тримався тепер яко-
мога далі від есесівця. Напевне, побоювався, що, розлю-
тившись на партизанського розвідника, німці знищать і 
його. 

— Ну, що ти мені ще скажеш, Пілоте? — навіть у цій 
ситуації Штубер був ще досить спокійним.— Тільки цього 
разу правду. 

— Ще години зо три поблукаємо. 
—• Години зо три? — вражено перепитав Штубер.-—Ну а 

потім? 
— Ми заблудилися, а це означає загибель. Врятуватися 

можна тільки дивом. 
— Отже, йдеться вже не про базу партизанів, а про диво, 

яке, можливо, нас врятує? Я правильно зрозумів тебе? 
— Так, правильно,— підтвердив хлопець.— Я ж пропону-

вав повертатися, а ви не захотіли. Вимагали йти вперед. 
Орієнтири я втратив з годину тому. У цій частині катакомб 
ніколи ще не був. Штреки тягнуться на десятки кілометрів. 
Це ж справжні лабіринти. Тепер хоча б вихід знайти... 

— Сволота! Партизан! — раптом вискочив із темряви 
Чирканов.— Не вірте йому, пане гауптштурмфюрер!—він 
кинувся до Прушинського, але Трохим відкинув його уда-
ром ноги.— Він завів нас у пекло! —закричав Чирканов.— 
Ми справді загинемо, якщо він не виведе нас звідси! 

180 



Штубер презирливим жестом наказав фальдфебелю при-
брати Чирканова подалі з очей. 

— Негайно трьох солдатів із факелом та мотузкою — 
вперед, на розвідку шляху! Мотузки вистачить десь на кі-
лометр. Коли вона закінчиться, один нехай залишиться, а 
двоє інших ідуть далі. Сигнали — пострілами через кожні 
три —п'ять хвилин. Після п'ятого пострілу нехай поверта-
ються. 

Фельдфебель кинувся виконувати наказ, передавши сол-
датам німецькою мовою те, що Штубер навмисне скоман-
дував російською. 

— Слухай, Пілоте,— знову заговорив есесівець, коли сол-
дати на чолі з унтер-офіцером зникли у темряві.— При-
знайся: ти навмисне завів нас сюди і водив стільки годин, 
щоб зірвати операцію? 

— А тут нема ніяких партизанів. Я ж вам казав. 
— Тепер я переконався, що їх тут нема. Ми знайшли 

тільки давно зітлілі кістки якихось невдах, що загинули 
бозна-коли. 

— Під час громадянської війни, кажуть, тут були пар-
тизани. Напевне, це кістки тих, хто намагався вистежити їх. 

—• Хочеш сказати, що мине кілька років — і хтось так 
само топтатиметься по наших кістках? Але ж ті! загинеш 
разом з нами — тебе це не лякає. І такою ж мученицькою 
смертю, як ми. Хоча ні, ми маємо змогу пустити собі по 
кулі й обірвати муки. А про тебе ми «подбаємо». На-
останку... 

Трохим мовчав. Він своє завдання виконав. Навіть не 
повернувшись із розвідки — виконав. Загін врятовано. Чи 
принаймні врятовано від тяжкого виснажливого бою. А пат-
ронів у загоні обмаль, й вони ще знадобляться в майбутніх 
боях. 

— Слухай мене уважно, Пілоте. Ваші війська незабаром 
увійдуть у твоє місто. А потім і в усі інші, які ще окуповані 
нами. Війна закінчиться. То який тобі сенс гинути за мі-
сяць-два до кінця війни? Виведи нас звідси. Клянусь честю 

181 



офіцера, що, тільки-но з'явиться вихід, я відпущу тебе. Як-
що хочеш, я повторю цю клятву при всіх солдатах. Ти вря-
туєш мені життя. Мені особисто. І сам залишишся живий. 
Згода? Адже ти хочеш жити?! І мрія у тебе є, дідько його 
забирай,—• ти ж хотів стати льотчиком! І, як кожна нор-
мальна людина, повинен подбати про здійснення своєї мрії. 

— У мене була мрія,— стиха проказав Трохим.— Але в 
загоні мій батько. Та навіть якби його й не було там... 

Штубер скептично всміхнувся. Нарешті Прушинський 
зізнався, що зв'язаний із партизанами, але чого варте це зі-
знання зараз, у їхньому становищі?! Він ухопив Трохима 
за плече і притяг до себе. 

— От що, хлопче,— уже не погрожував, а просив,—да-
вай вважати, що ми заблудилися. Шукали загін, але заблу-
дилися. Або ж партизани відійшли ще далі в глиб ката-
комб. Таким чином я певною мірою виконав своє — здійснив 
рейд проти партизанів, які розчинилися в цьому безмеж-
ному підземеллі, не приймаючи бою. Ти, вважатимем, не 
підтримував зв'язку з партизанами, а навпаки, хотів допо-
могти нам. На цій підставі я зможу добитися, щоб тебе 
звільнили з-під арешту. 

Тільки тепер Штубер відпустив плече Трохима, і той при-
тулився потилицею до холодної вогкої стіни. Кілька хвилин 
він сидів отак, заплющивши очі й дослухаючись до «шепо-
ту моря». Море! Яким щасливим він був би, якби побачив 
його хоча б іще раз. 

«А кобура в нього розстебнута!..— раптом подумав Тро-
хим. Офіцер підвівся і стояв перед ним, заступаючи світло 
факела. Треба було вихопити пістолет, поки есесівець сидів, 
і кинутися штреком,— Ні, краще зробити це, коли підемо 
далі. Тільки-но поблизу з'явиться якийсь поворот. Один 
шанс із тисячі... Це все ж таки краще, ніж терпіти знущан-
ня таких нелюдів...» 

З грудня сорок першого, відтоді, як його прийняли до 
партизанського загону, Трохим готувався до того, що може 
опинитися в руках у гітлерівців. Два з половиною роки він 
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був готовий до будь-яких несподіванок. Але хіба міг при-
пустити, що все складеться саме так і що станеться це за-
раз, коли радянські війська поруч?.. Шкода, що він не втік 
на фронт з першого ж дня війни. Тепер воював би. А мо-
же, став би курсантом льотного училища. 

— Є, ось вона, мітка! — раптом чути голос Чирканова,— 
Дивіться! Я ж говорив, що він водить нас по колу. Ось 
мітка! Цього хреста я сам надряпав ножем. Він привів нас 
туди, де ми вже були! 

Трохим ледве встигає підхопитися на ноги, як Чирканов 
сильним ударом б'є його в груди і відкидає до стіни. 
За Чиркановим до Трохима підскочило ще кілька 
солдатів. Вони б'ють його прикладами і чобітьми, не зва-
жаючи, куди вціляють. Хлопець затято відбивається, од-
чайдушно намагаючись вирватись із цього пекельного кола. 
Але його збивають з ніг і б'ють уже лежачого. 

Щось крикнув Штубер і вистрілив із пістолета. Фельд-
фебель кинувся межи солдатів, намагаючись відігнати їх 
від хлопця. 

— Фельдфебель, розкидайте цих ідіотів,— кричить Шту-
бер,— бо я покладу їх тут усіх до одного! 

Якимось дивом фельдфебелю вдалося відтіснити розлю-
чених солдатів, і тепер він стоїть біля Трохима з автоматом 
напоготові. Як і Штубер, він добре розуміє: партизан по-
трібен їм живим... 

Підводитись Трохим не поспішає. Сили покидають хлоп-
ця. При мерехтливому світлі смолоскипа він бачить, що 
унтера, який пішов із солдатами в розвідку, ще нема. Це 
добре. 

Трохим побоювався, що ті натраплять на «лисячий 
лаз» і тоді фашистам пощастить врятуватись. 

Хлопець пригадує, як Чирканов видряпував цього хреста. 
Це було під час другого привалу. А тоді вони опинились 
неподалік виробки, у якій є невеличке джерельце. Ковточок 
води б зараз. 

Один-єдиний ковточок!.. 
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Трохим облизує розсічені, спраглі губи і відчуває па 
язиці солонуватий присмак крові. Штубер не поспішає під-
водити його, дає змогу відлежатися. Тільки раз по раз при-
свічує в обличчя ліхтариком. Мабуть, щоб перекопатися, 
що хлопець живий. «Він таки ладен подарувати мені жит-
тя, аби тільки врятувати свою шкуру,— подумав Трохим.— 
Міг би перестріляти усіх своїх солдатів і відпустити мене. 
Але це зараз. Та невідомо, як би він повівся, коли б зна-
йшов вихід із катакомб...» 

Штубер злегка штурхає його чоботом під бік. 
— Усе, Пілоте, вставай і веди. Навіть якщо ти справді 

заблудився, то тепер зможеш знайти дорогу. Цю мітку Сова 
залишив під час другого привалу... Ти повинен пам'ятати, 
як ми ішли тоді. Пригадай і виводь, а я свого слова дотри-
маю... Вирушимо, як тільки повернеться розвідка. 

Штубер і солдати знову сідають на землю. Фельдфебель, 
почувши якісь крики, йде штольнею в той бік, звідки вони 
щойно прийшли. Здається, побилися солдати — німці з ру-
мунами, і він поспішає, хоча там мають бути два офіцери. 

«Незабаром вони почнуть кидатись один на одного, як 
хижі звірі,— думає Трохим і дивиться на Штубера, що си-
дить боком, і хлопець бачить лише невиразний профіль.— 
Здається, есесівець дрімає. Можна спробувати вихопити пі-
столет зараз, але що це дасть? Тут сотня солдатів з авто-
матами. Хіба від них утечеш? От якби повернутися до того 
штреку, де лаз...» 

Через кілька хвилин повертається схвильований фельд-
фебель і щось розповідає есесівцю. 

— Що сталося? — наважується запитати у нього Трохим. 
Він вирішив умовити Штубера повернутися назад до того 

штреку з лазом. Якщо пощастить хоча б на два-три кроки 
відірватися від солдатів, то можна виграти кілька секунд, 
щоб добігти до повороту і кинутися до лазу. А коли хтось 
доганятиме, буде відбиватися, доки вистачить сил... 

Штубер якусь хвилю вагається, а потім нервово сміється 
й каже: 
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— Офіцери зникли. Може, відстали, а може, втекли, спо-
діваючись, що без нас врятуються швидше. Та найцікавіше, 
що втекли румунський і німецький офіцери. Цікаво, як їм 
вдалося змовитись? 

— Румунський, напевне, вбив німецького і втік,— каже 
Трохим, повільно підводячись. 

— Цікаве припущення,— він усе ще не втрачає самовла-
дання. Може, тільки це й рятує хлопця від смерті. При-
наймні рятувало досі. 

— Почекайте, через годину-дві ви ще й не таке побачи-
те... 

— Так, агонія цієї маси людей буде страшною,— стри-
мано погоджується Штубер, нібито сам він буде непідвлад-
ний агонії. 

Гітлерівець теж підводиться. У цей час звідти, куди пі-
шли розвідники, лунає кілька пострілів. У відповідь фельд-
фебель дає чергу з автомата. 

— Побачимо, шо скажуть розвідники,— мовить Штубер 
і вмикає ліхтарик. Але повертається лише унтер. Із усього, 
про що він схвильовано доповідав Штуберові, Трохим зро-
зумів, що солдати пішли далі і не повернулися. Мабуть, 
вирішили самостійно шукати вихід. 

«Ось і почалося,— зловтішно подумав Трохим.— Ось і по-
чалося...» 

— Мені шкода цих людей,— каже він Штуберові.— Через 
добу, щонайбільше через дві вони загинуть. 

— Ти щось надумав, Пілоте? — з надією в голосі питає 
фашист. 

— Треба повернутися з кілометр назад. Я вже пригадав. 
Там буде велика виробка, від якої штреки розходяться на 
три боки. Один із них виведе нас туди, звідки ми починали 
свій похід. 

— Який саме? Той, що вліво, вправо?.. 
— Я не пам'ятаю точно. Там на місці зорієнтуюся. Спо-

чатку треба знайти оту виробку. 
— Але я не пригадую нічого подібного. 
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— Бо я повів так, щоб не натрапити на неї. Тоді вихід 
нам ще не потрібен був — ми шукали партизанів. 

— Знову хитруєш, Пілоте? 
— Чого вже тут хитрувати? Треба якось рятуватися. Як-

що, звичайно, виконаєте свою обіцянку. 
— Я дав слово офіцера,— холодно запевнив Штубер — 

Але як ми знайдемо потрібну виробку? 
— Звернемо у четвертий штрек, що відходить направо,— 

задумливо відповів Трохим,— Здається, четвертий. 
— То здається, чи справді?! — викрикнув Штубер. 
— Так, здається, четвертий,— уперто повторив хлопець.— 

Коли дійдемо до нього, я скажу точно. 
Ніякої виробки з трьома штреками не існувало. Хлопцеві 

потрібно виграти час, заспокоїти Штубера. Ще йдучи сюди, 
Трохим помітив завал у кінці невеличкого штреку, що від-
ходив праворуч. 

— Треба розібрати цей завал,— упевнено мовив парти-
зан, щойно вони ступили в той штрек.— Я пам'ятаю, тут 
був хід. Сам вибирався ним із катакомб. 

Фельдфебель уважно присвітив смолоскипом, недовірливо 
зиркнув на Трохима і довго щось говорив Штуберові. 

— Може привалити солдатів,— сказав Штубер хлопце-
ві.— До того ж фельдфебель вважає, що тут не може бути 
ніякого ходу. 

— Під цим завалом прохід до іншого штреку. До того, 
який нам потрібен,— наполягав Трохим.— Тут колись пра-
цював мій батько. 

— Що ж, розбирайте завал,— наказав офіцер і сів на 
камінь у невеличкій галереї. Перегодом він задрімав, схи-
ливши голову на груди. 

ФельДфебель побіг виконувати наказ, а поруч Штубера 
став есесівець з автоматом. 

Трохим присів на камінь і вдав, що дрімає, а насправді 
стежив за солдатом, стискаючи в правій руці камінь. Він 
чекав тільки слушного моменту. 
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Минув іще якийсь час. Раптом від завалу почулися го-
лосні вигуки, лайка, постріли. Штубер підхопився і наказав 
солдатові піти дізнатися, що там сталось. 

Той стомлено зиркнув на Трохима і поспішив у штрек. 
— Вони знайшли вихід,— каже Трохим, очікуючи, поки 

солдат відійде подалі. 
— Або твою смерть,— стримано відповідає Штубер. 
Тієї ж миті Трохим кидається до нього, збиває з ніг і ви-

скакує з галереї. 
Як повільно він біжить! І як це страшно чекати пострілу 

в спину! Хлопець чує тупіт чобіт. Лунають постріли, і кулі 
б'ють поруч. Ось він вбігає до штреку, в якому має бути 
лаз. Чи помітить це Штубер? 

Тільки б пам'ять не зрадила! Аби тільки лаз виявився 
саме тут! 

Трохим чує стрілянину, лайку, бачить, як бігає промінець 
ліхтарика... Гітлерівці освітлюють штрек, але втікача не 
помічають. А Трохим підповзає до завалу і відчуває, як 
назустріч йому віє слабесенький струмінь повітря. Переслі-
дувачі пробігають далі, а тоді знову повертаються до того 
штреку, в якому заховався Трохим. Тим часом він гаряч-
ково обмацує завал. Десь тут є лаз. Він відкидає кілька 
каменів — і струмінь повітря б'є йому просто в обличчя. 
Ще кілька каменів, ще кілька. Але фашисти вже поруч... 
Промінь ліхтарика бігає по стінах і ось-ось знайде його. 
Трохим відкочується під протилежну стінку і відповзає на-
зад, у глуху нішу. Якщо вже йому не пощастить вирватися 
звідси, то принаймні не покаже лазу фашистам. 

...Фельдфебель знову жорстоко катував хлопця і кричав: 
«Где єст віход?!» А той лиш вимовляв крізь стогін; «Там... 
у виробці!.. Офіцер знає!..» Штубер у цей час мовчки світив 
ліхтариком просто у вічі Трохимові. І хлопець, то непри-
томніючи, то приходячи до тями, тільки й міг шепотіти: 
«У виробці...» А потім, наче крізь туман, до партизана до-
линули слова Штубера: 
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— Досить. Пішли. Щонайменше добу він ще мучити-
меться... 

Трохим не знав, скільки пролежав у штреку, стікаючи 
кров'ю. Коли опритомнів, подумав: «Невже я все ще жи-
вий? Невже?!» 

Хлопець доповз до стіни, відкинув тих кілька каменів, 
що затуляли прохід, і, гнаний нездоланною жадобою життя, 
пробрався звивистим лазом крізь завал. А потім поповз 
схилом пологого штреку, аж поки не побачив десь далеко 
вгорі клаптик ясного зоряного неба... 

Вкрай знесилений, він ледве зміг лягти на спину, і погляд 
його полинув до тієї єдиної зірочки, котра все ще сяяла 
йому з далечини... 
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