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БУЛЬКА

у мене була мордашка. Гі звали Булька. Вона 
була вся чорна, тільки кінчики передніх лап 
були білі.

В усіх мордашок нижня щелепа довша від 
верхньоі і верхні зуби заходятъ за нижні; але

у Бульки нижня щелепа так випиналася, що палецъ можна було 
закласти між нижніми й верхніми зубами. Лице у Бульки було 
широке, очі великі, чорні й блискучі; і зуби, і білі ікла завжди 
стирчали наверх. Він був схожий на арапа. Булька був смир- 
ний і не кусався, але він був дуже сильний і чіпкий. Коли він було 
вчепиться за що, то заціпить зуби й повисне, як ганчірка, і його, 
наче щипавку, не можна ніяк відірвати.

Якось його пускали на ведмедя, і він учепився ведмедеві 
у вухо й повис, як п явка. Ведмідь бив його лапами, притискав до 
себе, кидав з боку на бік, але не міг відірвати і повалився на го
лову, щоб роздушити Бульку; але Булька доти на ньому держався, 
поки його не відлили холодною водою.

Я взяв його щеням і сам вигодував. Коли я ’іхав на Кавказ, 
я не хотів брати його і пішов від нього нишком, а його звелів



замкнути. На першій станціі яхотів ужесідати на перепряжених 
коней, коли раптом побачив, що по дорозі котиться щось чорне 
й блискуче. Це був Булька в своему мідному нашийнику. Він ле- 
тів щодуху до станціі. Він кинувся до мене, лизнув мою руку 
й простятся у затінку під возом. Язик його висунувся на цілу до- 
лоню. Він то втягував його назад, ковтав слину, то знову висову- 
вав на цілу долоню. Він хапався, не встигав дихати; боки його 
так і двигтіли. Він повертався з боку на бік і постукував хвостом 
об землю.

Я дізнався потім, що він після мене пробив раму й вискочив 
з вікна і прямо по моему сліду поскакав по дорозі й проскакав 
так верст двадцять у самісіньку спеку.



БУЛЬКА I КАБАН

косъ на Кдвказі ми пішли полювати на кабанів, 
і Булька прибіг зо мною. Тільки гончаки 
погнали, Булька кинувся на і’х голос і зник 
у лісі. Це було в листопаді місяці: кабани 
і свині тоді бувають дуже жирні.

На Кавказі, в лісах, де живутъ кабани,
бувае багато смачних плодів: дикого винограду, шишок, яблук, 
груш, ожини, жолудів, тернику. I коли всі ці плоди достигнуть 
і візьмуться морозом, кабани від’ідаються й жиріють.

В цей час кабан такий бувае жирний, що недовго може бігати 
під собаками. Коли його попоганяють години зо дві, він заби- 
ваеться в гущину і зупиняеться. 3 гавкоту собак можна знати, 
став кабан чи біжить. Якщо він біжить, то собаки гавкаютъ і ска- 
вулять, наче і’х б’ють, а якщо він стоіть, то вони гавкаютъ, як на 
людину, і підвивають.

На цих ловах я довго бігав по лісі, але ні разу мені не вда- 
лося перебігти дорогу кабанові. Нарешті я почув протяжний гав- 
кіт і виття гончаків і побіг до того місця. Вже я був близько від 
кабана. Мені вже чути було тріск по гущині. Це борсався кабан з
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собаками. Але чути було з гавкоту, що вони не брали його, а круж- 
ляли навколо. Раитом я почув — зашурхотіло щось ззаду, і побачив 
Бульку. Він, певно, загубив гончаків у лісі й збився, а тепер чув 
іх гавкіт і, так само як я, щодуху котився в той бік. Він біг через 
полянку, по високій траві, і мені від нього видна тільки була йо
го чорна голова і закушений язик у білих зубах. Я гукнув його, 
але він не озирнувся, випередив мене й зник у гущині. Я побіг 
за ним, але що далі я йшов, то густіший ставав ліс. Гілля збивало 
з мене шапку, било в обличчя, терня чіплялося за одежу. Я вже 
був близько до гавкоту, але нічого не міг бачити.

Раптом я почув, що собаки гучніше загавкали, щось дуже за- 
тріщало, і кабан почав відсапуватися і загарчав. Я так і думав, 
що тепер Булька добрався до нього і борсаеться з ним. Я з остан- 
ніх сил побіг через гущину до того місця. У самісінькій гущині 
я побачив рябого гончака. Він гавкав і вив на одному місці, і за 
три кроки від нього борсалося й чорніло щось.

Холи я посунувся ближче, я розгледів кабана і почув, що 
Булька пронизливо заскавучав. Кабан захрокав і посунув на гон
чака; гончак підібгав хвіст і вискочив. Мені стало видно бік кабана 
і його голову. Я прицілився в бік і вистрілив. Я бачив, що влучив. 
Кабан хрокнув і затріщав геть від мене по гущині. Собаки ска- 
вучали, гавкали вслід за ним; я гущиною продирався за ними. Ран
том мало не під ногами у себе я побачив і почув щось. Це був 
Булька. Він лежав на боці і скімлив. Під ним була калюжа крові. 
Я подумав, пропала собака; але мені тепер не до нього було, — 
я продирався далі. Скоро я побачив кабана. Собаки хватали його 
ззаду, а він повертався то на той бік, то на другий. Коли кабан по
бачив мене, він сунувся до мене. Я вистрілив удруге, майже в 
упор, аж щетина зайнялася на кабані, і кабан захарчав, похитався 
і всіею тушею важко гепнув на землю.

Коли я підійшов, кабан уже був мертвий, і тільки то там, то 
тут його надимало й сіпало. Але собаки, на'іжившись, одні рвали 
його за черево і за ноги, а інші хлебтали кров з рани.
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Тут я згадав про Бульку й пішов його шукати. Він ліз мені 
назустріч і стогнав. Я підійшов до нього, присів і подививсь його 
рану. У нього був розпанаханий живіт, і цілий жмут кишок із 
живота волочився по сухому листю. Коли товариші підійшли до 
мене, ми вправили Бульці кишки й зашили йому живіт. Поки за
шивали живіт і проколювали шкіру, він усе лизав мені руки.

Кабана прив’язали до хвоста коневі, щоб вивезти з лісу, а 
Бульку поклали на коня і так повезли його додому. Булька про- 
хворів тижнів шість і видужав.



ФАЗАНИ

Кавказі диких курей звуть фазанами. Іх 
так багато, що вони там дешевші свій- 
ськоі курки. На фазанів полюютъ з 
кобилкою, з підсаду і з-під собаки. 
3 кобилкою ось 'як полюютъ: візьмуть

парусини, натягнуть на рамку, в середині рамки зроблять перекла
дину. А в парусині зроблять дірочку. Ця рамка з парусиною 
зветься кобилкою. 3 ціею кобилкою і з рушницею на світанку 
виходять у ліс. Кобилку несутъ перед собою і виглядають у ді
рочку фазанів. Фазани удосвіта годуються на полянках. Часом 
цілий вивід — квочка з курчатами, часом півень з куркою, часом 
кілька півнів укупі.

Фазани не бачать людини, не бояться парусини й підпускають 
до себе близько. Тоді мисливець ставить кобилку, встромляе 
рушницю в дірку і стріляе на вибір.

3 підсаду полюють ось як: пустятъ двірного цуцика в ліс 
і ходятъ за ним. Коли собака найде фазана, вона кинеться за ним. 
Фазан злетить на дерево, і тоді цуцик починае на нього гавкати.
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Мисливець підходить на гавкіт і стріляе фазана на дереві. Полю- 
вати так було б легко, якби фазан сідав на дерево на чистому 
місці і сидів прямо на дереві — так, щоб його видно було. Але 
фазани завжди сідають на рясні дерева, в гущині, і як забачать 
мисливця, то ховаються в гілках. I бувае важко продертись у гу
щині до дерева, де сидитъ фазан, і важко розглядіти його. Коли 
собака одна гавкае на фазана, він не боі'ться іі, сидитъ на гілці, 
ще й кокошиться й лопотить крилами. Та як тільки він побачить 
людину, то зараз же витягуеться по гілці, так що тільки звич- 
ний мисливець розрізнить його, а незвичний стоятиме поруч і ні- 
чого не побачить.

Коли козаки підкрадаються до фазанів, то вони насувають 
шапку на свое обличчя і не дивляться вгору, бо фазан боТться 
людини з рушницею, а найбілыпе боіться Ті очей.

3-під собаки полюютъ ось як: берутъ лягаву собаку і ходятъ 
з нею по лісі. Собака нюхом почуе, де на світанку ходили й го- 
дувалися фазани, і стане розбирати іх сліди. I, хоч би як наплу- 
тали фазани, хороша собака завжди знайде останній слід, вихід 
з того місця, де годувалися. Що далі йтиме собака по сліду, то 
дужче буде іи пахнути, і так вона дійде до того місця, де вдень 
сидитъ у траві або ходить фазан. Коли вона підійде близько, тоді 
іи здаватиметься, що фазан уже тут, прямо перед нею, і вона все 
ітиме обережніше, щоб не сполохати його. Коли собака підійде 
зовсім близько, тоді фазан вилітае, і мисливець стріляе.



МІЛЬТОН I БУЛЬКА

завів собі для фазанів лягаву собаку. Со
баку цю звали Мільтон; вона була 
высока, худа, крапчаста по сірому, з 
довгими звислими губами й ушима; 
і дуже сильна та розумна. 3 Булькою 
вони не гризлися. Жодна собака ніколи 
не огризалась на Бульку. Він бувало

тільки покаже своі зуби, і собаки, підібгавши хвости, відходять 
геть. Одного разу я пішов з Мільтоном на фазанів. Раитом Булька 
прибіг за мною в ліс. Я хотів прогнати його, але ніяк не міг. А йти 
додому, щоб одвести його, було далеко. Я думав, що він не зава- 
жатиме мені, і пішов далі; та тільки Мільтон почув у траві фазана 
і став шукати, Булька кинувся вперед і став соватися в усі боки. 
Він намагався поперед Мільтона выгнати фазана. Він щось 
таке чув у траві, скакав, крутився; але нюх у нього поганий, 
і він не міг знайти сліду сам, а дивився на Мільтона і біг туди, куди 
йшов Мільтон. Тільки Мільтон рушить по сліду, Булька забіжить 
уперед. Я відкликав Бульку, бив, але нічого не міг з ним зробити. 
Тільки Мільтон починав шукати, він кидався вперед і заважав
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йому. Я хотів уже йти додому, бо думав, що полювання мое по- 
псоване, але Мільтон краще від мене придумав, як обдурити Буль- 
ку. Він ось що зробив: тільки-но Булька забіжить йому вперед, 
Мільтон кине слід, поверие в другий бік і удасть, ніби шукае. Буль
ка кинеться туди, куди показав Мільтон, а Мільтон озирнеться

на мене, махне хвостом і піде знову по справжньому сліду. Булька 
знов прибігае до Мільтона, забігае вперед, і знову Мільтон нав- 
мисне зробить кроків десять убік, обдурить Бульку і знову по- 
веде мене прямо. Отак усе полювання він обдурював Бульку і не 
дав йому попсувати справу.



ЧЕРЕПАХА

косъ я пішов з Мільтоном на полювання. Під лі- 
сом він почав шукати, витягши хвіст, 
наставив уші й став принюхуватись. Я • 
наготовив рушницю й пішов за ним. Я ду
мав, що він шукае куріпку, фазана або зай- 
ця. Але Мільтон не пішов у ліс, а в поле.

Я йшов за ним і дивився вперед. Раптом я побачив те, чого він 
шукав. Поперед нього бігла невеличка черепаха, завбільшки з 
шапку. Гола темносіра голова на довгій ши’і була витягнена, як 
товкачик; черепаха широко перебирала голими лапами, а спина іі 
вся була покрита корою.

Коли вона побачила собаку, вона сховала ноги й голову 
і опустилась на траву, так що видно було тільки саму шкаралупу. 
Мільтон схопив іі’ і став гризти, але не міг прокусити і”і, бо у че
репахи на череві така сама шкаралупа, як і на спині. Тільки 
спереду, ззаду і в боків е отвори, куди вона просувае голову, 
ноги і хвіст.

Я відібрав черепаху у Мільтона і розглянув, як у не! розма- 
льована спина, і яка шкаралупа, і як вона туди ховаеться. Коли



держиш іі в руках г дивишся під шкаралупу. то тільки всередині, 
як у підвалі-, видно щось чорне й живе. Я кинув черепаху на траву 
й пішов далі, але Мільтон не хотів іі залишити, а ніс у зубах за 
мною. Раптом Мільтон заскавучав і пустив іі. Черепаха у нього 
в роті випустила лапу й дряпнула йому рот. Він так розсердився 
на неі за це, що став гавкати і знову схопив іі й поніс за мною. 
Я знову звелів кинути, але Мільтон не слухався мене. Тоді я від- 
няв у нього черепаху й кинув. Але він не лишив іі. Він став 
похапцем лапами біля неі рити яму. I коли вирив яму, то лапами 
завалив у яму черепаху й закопав землею.

Черепахи живуть і на землі і в воді, як вужі й жаби. Дітей 
вони виводять яйцями і яйця несуть на землі, не висиджують іх, 
а яйця самі, як риб’яча ікра, лопаються, і вилуплюються черепахи. 
Черепахи бувають маленькі, не більше за блюдечко, і великі,
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в три аршини завдовжки і вагою в двадцять пудів. Великі чере
пахи живутъ у морях.

Одна черепаха за весну несе сотні яець. Шкаралупа черепа
хи це іі ребра. Тільки у людей та в інших тварин ребра бу- 
вають кожне окремо, а у черепахи ребра зрослись у шкаралупу. 
А головне те, що в усіх тварин ребра бувають всередині, під м’я- 
сом, а у черепах ребра зверху, а м’ясо під ними.



БУЛЬКА I ВОВК

оли я від’іздив до Кавказу, тоді ще там 
була війна, і вночі небезпечно було іздити 
без конвою.

Я хотів виіхати якомога раніше вранці 
і для цього не лягав спати.

Мій приятель прийшов проводити мене, і ми сиділи цілий 
вечір і ніч на вулиці станиці перед моею хатою.

Була місячна ніч з туманом, і було так ясно, що читати можна, 
хоч місяця й не видно було.

Серед ночі ми раптом почули, що через вулицю на дворі 
кувікае порося. Один з нас закричав: «Це вовк душить 
порося!»

Я побіг до себе в хату, схопив заряджену рушницю й вибіг 
на вулицю. Всі стояли біля воріт того двору, де кувікало порося, 
і гукали мені: «Сюди!» Мільтон кину вся за мною — мабуть, 
думав, що я на лови йду з рушницею; а Булька наставив своі 
короткі вуха й метався на всі боки так, ніби питав, у кого йому 
звелять учепитися. Коли я побіг до тину, я побачив, що з того
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боку двора, прямо до мене біжить звір. Це був вовк. Він підбіг 
до тину і скочив на нього. Я відійшов від нього і наготовив руш- 
ницю. Тільки-но вовк зіскочив 3 тину на мій бік, я прицілився 
майже в упор і спустив курок; але рушниця зробила «клац» і не 
вистрілила. Вовк не спинився й побіг через вулицю. Мільтон 
і Булька кинулися за ним. Мільтон був близько від вовка, але, 
мабуть, боявся скопити його; а Булька. хоч як поспішав на своіх 
коротких ногах, не міг угнатися. Ми бігли, що було сили, за вов- 
ком, але і вовк і собаки щезли у нас із очей. Тільки біля канави, 
на розі станиці, ми почули підгавкування, скавуління й бачили 
крізь місячний туман, що знялася курява та що собаки борсалися 
з вовком. Коли ми прибігли до канави, вовка вже не було, і обидві 
собаки повернулися до нас із роздертими хвостами й розлючени- 
ми мордами. Булька гарчав і штовхав мене головою, — він, певно, 
хотів щось розповісти, але не вмів.

Ми оглянули собак і побачили, що у Бульки на голові була 
маленька рана. Він, мабуть, наздогнав вовка перед канавою, але 
не встиг захопити, і вовк відгризнувся й утік. Рана була невелич
ка, отже нічого небезпечного не було.

Ми повернулися назад до хати, сиділи й розмовляли про те. 
що сталося. Я досадував на те, що рушниця моя осіклася, і все 
думав про те, як тут же на місці лишився б вовк, коли б вона 
вистрілила. Приятель мій дивувався, як вовк міг залізти на двір. 
Старий козак говорив, що тут немае нічого дивного, що це був 
не вовк, а що це була відьма і що вона заворожила мою рушницю. 
Так ми сиділи й розмовляли. Раптом собаки кинулись, і ми поба
чили посеред вулиці, перед нами, знову того ж вовка, але цього 
разу він від нашого крику так прудко побіг, що собаки вже не 
наздогнали його.

Старий козак після цього вже зовсім упевнився, що це був 
не вовк, а відьма; а я подумав, чи не скажений це був вовк, бо 
я ніколи не бачив і не чув, щоб вовк, після того як його прогнали, 
повернувся знову на люди.

Оповідааня пру гзаран „
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Про всяк випадок я посипав Бульці на рану пороху й запалив 
його. Порох спалахнув і випік болюче місце.

Я випік порохом рану для того, щоб випекти скажену слину, 
яКщо вона ще не встигла ввійти в кров. Коли ж потрапила слина 
й увійшла вже в кров, то я знав, що з кров’ю вона розійдеться 
по всьому тілу, і тоді вже не можна вилікувати.



1Ц0 СТАЛОСЯ 
3 I» УЛЬКОЮ 

В ІГЯТИГОРСЬКУ

станиці я поіхав не прямо в Росію, а 
опечатку до П’ятигорська,ітам про- 
був два міеяці. Мільтона я подарував 
козакові-мисливцю, а Бульку взяв

з собою в ГГятигорськ.
П’ятигорськ так зветься тому, що він стоіть на горі Бештау. 

А Беш — по-татарськи значить п’ять, тау — гора. 3 ціеі гори 
тече гаряча сірчана вода. Вода ця гаряча, як окріп, і над міецем, 
де йде вода з гори, завжди стоіть пара, як над самоваром. Вся 
околиця, де стоіть міето, дуже весела. 3 гір течуть гарячі дже- 
рела, під горою тече річка Подкумок. По горі — ліеи, кругом — 
поля, а вдалині завжди видніють великі Кдвказькі гори. На цих 
горах сніг ніколи не тане, і вони завжди білі, як цукор. Одну 
велику гору Ельбрус, як білу голову цукру, видно звідусіль, коли 
ясна година. На гарячі джерела приіжджають лікуватися, і над 
джерелами побудовано бесідки, дашки, кругом розбито сади 
і стежки. Ранками грае музика, і народ п’е воду або купаеться 
і гуляе.
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Саме місто стоіть на горі, а під горою е слобода. Я жив у цій 
слободі в маленькім будиночку. Будиночок стояв у дворі, і пе
ред вікнами був садок, а в саду стояли хазяйські бджоли — не 
в колодках, як у Росі'Г, а в круглих плетеницях. Бджоли там такі 
смирні, що я завжди ранками з Булькою сидів у цьому садку 
проміж вуликів.

Булька ходив проміж вуликів, дивувався на бджіл, нюхав, 
слухав, як вони гудуть, але так обережно ходив коло них\що не 
заважав ім, і вони його не займали.

Якось уранці я повернувся додому з вод і сів пити каву в- цалі- 
саднику. Булька став чухати собі за ушима і гриміти нашийником.^ 
Шум тривожив бджіл, і я зияв з Бульки нашийник. Трохи згодом 
я почув із міста з гори дивний і страшний гамір. Собаки гавкали, 
вили, скавчали, люди кричали, і гамір цей спускався з гори 
й підходив щораз ближче до нашо’і слободи. Булька перестав, 
чухатись, уложив свою широку голову з білими зубами проміж> 
передніх білих лапок, уложив і язик, як йому треба було, і тихо. 
лежав біля мене. Коли він почув гамір, він наче зрозумів, що цё 
таке, нашорошив вуха, вискалив зуби, схопився й почав гарчати. 
Гамір наближався. Так наче собаки з усього міста вили, скавчали 
і гавкали. Я вийшов до воріт подивитесь, і хазяйка мого будинку 
підійшла теж. Я спитав: «Що це таке?» Вона сказала:

— Це колодники з острогу ходять — собак б’ють. Розвелося 
багато собак, і міське начальство звеліло бити всіх собак 
по місту.

— Як, і Бульку вб’ють, якщо попадеться?
— Ні, в нашийниках не велять бити.
Саме в той час, як я говорив, колодники підійшли вже до на

шего двору.
Попереду йшли солдати, ззаду чотири колодники в кайданах. 

У двох колодників у руках були довгі залізні гаки і у двох дрю- 
ки. Перед нашими ворітьми один колодник гачком зачепив дво
рового цуцика, притяг його на середину вулиці, а другий колод-



ник став бити його. дрюком. Цуцик скавчав страшенно, а колод
ники кричали щось і сміялися. Колодник з гачком перевернув 
цуцика, і, коли побачив, що той здох, він вийняв гачок і став 
озиратися, чи немае ще собаки.

В цей час Булька прожогом, як він кидався на ведмедя, мет- 
нувсь до цього колодника. Я згадав, що він без нашийника, і за
кричав: «Булька, назад!» і закричав колодникам, щоб вони не 
били Бульку. Але колодник побачив Бульку, зареготав і гачком 
метко вдарив Бульку і зачепив його за стегно. Булька кинувся 
геть; але колодник тяг до себе і тукав другому: «Бий!» Другий 
замахнувся дрюком, і Бульку б забили, але він рвонувся, 
шкіра прорвалася на стегні, і він, підібгавши хвіст, з червоною 
раною на нозі, стрімголов влетів у хвіртку, в будинок і забився 
під мою постелю. ' : ѵ .

Він урятувався тим, що шкіра його прорвалася наскрізь 
у тому місці, де бу в гачок.



КІНЕЦЬ БУЛЬКИ 
I МІ ЛИОНА

улька і Мільтон сконали в один і той .же 
час. Старий козак не вмів поводитися 
з Мільтоном. Замість того щоб браги

< < його із собою тільки на птицю, він 
став водити його на кабанів. I тісі ж

осені, сікач-кабан1 розпоров його. Ніхто не вмів його зашити, 
і Мільтон здох.

1 Сікач— дволітній кабан з гострим, нсзагнутим іклом.

Булька теж недовго жив після того, як він урятувався від 
колодників. Скоро після його рятунку від колодників він став
нудитись і став лизати все, що йому потрапляло. Він лизав мені
руки, але не так, як раніш, коли лащився. Він лизав довго і дуже 
натискав язиком, а потім починав прихвачувати зубами. Видно, 
йому треба було кусати руку, але він не хотів. Я перестав давати 
йому руку. Тоді він став лизати мій чобіт, ніжку стола і потім 
кусати чобіт або ніжку стола. Це тривало два дні, а на третій день 
він зник, і ніхто не бачив і не чув про нього.



Вырасти Гюго не можна було, і втекти від мене він не міг; 
а сталося це з ним шість тижнів після того, як його вкусив вовк. 
Виходить, вовк справді був скажений. Булька сказився й утік. 
3 ним зробилося те, що зветься по-мисливському — скажениця. 
Кажутъ, ніби сказ у тому полягае, що у скаженоТ тварини в горлі 
робляться судороги. Скажені тварини хочуть пити і не можуть, 
бо від води корчить ще< дужче. Тоді вони, не тямлячись від болю' 
й від спраги, починаютъ кусати. Певно, у Бульки починалися ці 
судороги, коли він починав лизати, а потім кусати мою руку 
й ніжку стола.

Я іздив скрізь по окрузі й питався про Бульку, але не міг 
дізнатися, де він дівся 5 як він ддох. Коли б він бігав і кусав, як 
роблять скажені собаки, то я б почув про нього. А, певно, він 
забіг куди-небудь у глушииу і на самоті вмер там. Мисливці ка
жутъ, що коли з розумною собакою станеться скажениця, то вона 
тікае в поля або ліси і там шукае трави, якоі іи треба, качаеться 
по росах і сама лікуеться. Певно, Булька не міг вилікуватися. 
Він не повернувся й пропав.
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СІРИЙ ЗА^ЦЬ

й заець жив узимку біля села. Коли за- 
йшла ніч, він наставив одневухо, послу - 
хав; потім наставив друге, повів вусами, 
понюхав і сів на задні лапи. Потім він 
стрибнув раз, другий по глибокому снігу 
і знову сів на задні лапи й почав огляда-

тися. 3 усіх боків нічого не було видно, крім снігу. Сніг лежав 
хвилями і блистів, як цукор. Над головою зайця стояла морозна 
пара, і крізь цю пару виднілись великі яскраві зорі.

Зайцеві треба було перейти через битий шлях, щоб прийти 
на знайоме місце. На битім шляху чути було, як скреготіли полоз
ки, форкали коні й скрипіли крісла у санях.

Заець знову спинився коло шляху. Селяни йшли біля саней 
з піднятими комірами каптанів. Обличчя іх ледве були видні. Бо
роди, вуса, віі у них були білі. 3 ротів та носів ішла пара. Коні 
іхні були пітні, і піт припав інеем. Коні товклися в хомутах, по
рицали, виринали у вибоях. Селяни наздоганяли, обганяли, били 
батогами коней. Два старики йшли поряд, і один розповідав дру
гому, як у нього вкрали коня.

іри
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Коли валка проіхала, заець перескочив шлях і помаленьку 
пішов до гумна. Собачка від валки побачила зайця. Вона загав
кала й кинулась за ним. Заець поскакав до гумна по заметах;, 
зайця держали замети, а собака на десятім стрибку загрузла 
в снігу і спинилась. Тоді заець теж спинився, посидів на задніх 
лапах і потихеньку пішов до гумна. По дорозі він на врунах зу: 
стрів двох зайців. Вони годувалися й грались. Заець погрався з 
товарищами, покопав з ними морозний сніг, поів озимини й пішов 
далі. На селі було все тихо, вогні були погашені. Тільки чувся 
плач дитини в хаті крізь стіни та тріск морозу в деревинах хат. 
Заець пройшов на гумно і там знайшов товарищів. Він погрався 
з ними на розчищенім току, попоів вівса з розпочатоі копички, 
видерся по стрісі, заметеній снігом, на клуню і через тин пішов 
назад до свого яру. На сході світилась зоря, зірок поменшало,. 
і ще густіша морозна пара підіймалася над землёю. В близькому 
селі попрокидалися баби і йшли по воду; чоловіки несли корм 
з гумен, діти кричали й плакали. По дорозі ще.більше йшло ва
лок. і селяни гучніше розмовляли.

Заець перескочив через шлях, підійшов до свое? старо! нори, 
вибрав містечко вище, розкопав сніг, ліг задом у нову нору* 
уложив на спині вуха і заснув з розплющеними очнма.



айці лісові ночами годуються корою дерев, 
зайці польові — озиминою й травою, гумен- 

ЗАЙЦІ

ники — хлібним зерном на гумнах. За ніч зайці прокладають по
снігу глибокий, видний слід. До зайців охочі — і люди, і собаки, 
і вовки, і лисиці, і ворони, і орли. Якби заець ходив просто і прямо, 
то на ранок його зразу б найшли по сліду і впіймали; але заець 
полохливий, і полохливість рятуе його.

Заець ходить уночі полями й лісами без страху і прокладае 
прямі сліди; але тільки-но надходить ранок, вороги його проки- 
даються: заець починае чути то гавкіт собак, то скрегіт саней, то 
голоси селян, то тріск вовка у лісі, і він починае зо страху мета
тися на всі боки. Проскаче вперед, злякаеться чого-небудь — і 
побіжить назад по своему сліду. Ще почуе щось — і з усього роз- 
гону стрибне вбік і помчить геть від попереднього сліду. Знову 
стукне щось — знову заець повернеться назад, і знову поскаче 
убік. Коли розвидниться, він ляже.
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На ранок мисливці починаютъ розбирати заячий слід, плута- 
кяъся в подвійних слідах і далеких стрибках і дивуються з хитро
го зайця. А заець і не думав хитрувати. Він тільки всього 
боіться.



І10ЖЕЖНІ СОБАКИ

/вае часто, що по містах під час по- 
кеж лишаються діти в будинках і і'х 
іе можна витягти, бо вони з переляку

ховаються й мовчать, а за димом не можна і'х розглядіти. Для 
цього в Лондон!' привчено собак. Собаки ці живутъ з пожежника- 
ми, і коли займеться будинок, то пожежники посилають собак 
витягати дітей. Одна така собака в Лондон! врятувала дванадця- 
теро д!тей; ГТ звали Боб.

Одного разу зайнявся будинок. I коли пожежники приіхали 
до будинку, до них вибігла жінка. Вона плакала й казала, що 
в будинку лишилася дволітня дівчинка. Пожежники послали Боба. 
Боб побіг по сходах і зник у димі. За п’ять хвилин він вибіг і в 
зубах за сорочку ніс дівчинку. Мати кинулась до дочки й плакала 
з радощів, що дочка була жива. Пожежники лащили собаку 
й оглядали іі — чи не обгоріла вона, але Боб рвався знову в бу
динок. Пожежники подумали, що в будинку ще е що-небудь жи- 
ве, і пустили іі. Собака побігла в будинок і скоро вибігла з чимсь 
у зубах. Коли народ розглядів те, що вона несла, то всі розрего- 
талися: вона несла велику ляльку.

1 Лондон — головне місто в Англіі.
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КОШЕНЯ

сестра — Вася і Катя; у них була
кішка. Навесні кішка пропала. Діти шукали іі всюди, але не могли 
знайти. Одного разу вони гралися біля комори і почуди — над 
головою іцось нявчить тоненькими голосами. Вася вліз по драбині 
під стріху комори. А Катя стояла внизу і все питала: «Знайшов? 
Знайшов?» Але Вася не відгювідав іи. Нарешті Вася закричав іи: 
«Знайшов! Наша кішка... і в не’і кошенята— які гарненькі! Іди 
сю ди швидіпе!»

Катя побігла додому, дістала молока й принесла кішці.
Кошенят було п’ятеро. Коли вони виросли трішки і стали вп

лавити з куточка, де вивелися, діти вибрали собі одне кошеня. 
сіре з білими лапками, і принесли додому. Мати пороздавала 
решту кошенят, а це лишила дітям. Діти годували його, гралися 
з ним і клали з собою спати.

Якось діти пішли гратися на дорогу і взяли з собою кошеня. 
Вітер ворушив солому на дорозі, а кошеня гралося з соломою, 

і діти тішилися з нього. Потім вони знайшли біля дороги щавель^ 
пішли збирати його й забули про кошеня.
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Раптом вони почули, що хтось гучно кричитъ: «Назад! Назад!» 
і побачили, що скаче мисливець, а поперед иного дві собаки — 
побачили кошеня й хочуть схопити його. А кошеня, дурне, замість 
того, щоб бігти, присіло до землі, згорбило спину й дивиться на 
сооак. Катя злякалася собак, закричала й побігла геть від них.

Вася, що було духу, пустився до кошеняти і одночасно з соба
ками підбіг до нього. Собаки хотіли схопити кошеня, але Вася 
упав животом на кошеня і закрив його від собак.

а)/’

Мисливець підскакав і відігнав собак, а Вася приніс додому 
кошеня і вже більше не брав його з собою в поле.



ОРЕЛ

рел звив собі гніздо при битіи шляху, 
далеко від моря, і вивів дітей.

Одного разу під деревом працювали люди, а орел підлітав до 
гнізда з великою рибою в кігтях. Люди побачили рибу, оточили 
дерево, стали кричати й кидати в орла каміння.

Орел упустив рибу, люди підняли ТТ й пішли.
Орел сів на край гнізда, а орлята підняли своі* голови й почали 

пищати: вони просили корму.
Орел стомився й не міг летіти знову на море: він спустився 

в гніздо, прикрив орлят крилами, пестив і’х, поправляв ім пірця 
і ненов просив і’х, щоб вони пождали трохи. Та що більше він іх 
пестив, то гучніше вони пищали.

Тоді орел відлетів від них і сів на верхню гілку дерева.
Орлята засвистіли й запищали ще жалібніше.
Тоді орел раптом сам гучно закричав, розпростав крила і важко
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полетів до моря. Він повернувся тільки пізно ввечері; він летів ти
хо і низько над землею: в кігтях у нього знову була велика риба.

Коли він підлетів до дерева, він озирнувся — чи немае знов 
поблизу людей, швидко згорнув крила і сів на край гнізда.

Орлята підняли голови й роззявили роти, а орел розірвав рибу 
і нагодував дітей.

3 Опоздания про тварин



косъ я стояв на дворі і дивився 
до ластівок під покрівлею. 
ластівки при мені відлетіли,

ГОРОБЕЦЪ
I ЛАСТІВКИ

на гніз- 
Обидві 

і гніздо
зосталося порожне.

Тимчасом, поки іх не було, з покрівлі злетів горобець, стриб- 
нув на гніздо, озирнувся, стрепенув крильцями й шуснув у гніздо;. 
потім висунув звідти свою голівку і зацвірінькав.

Скоро по тому прилетіла до гнізда ластівка. Вона сунулася в 
гніздо, але тільки-но побачила гостя, запищала, потріпотала кри
лами на місці й полетіла.

Горобець сидів і цвірінькав.
Раптом прилетів табунець ластівок. Усі ластівки підлетіли до 

гнізда — наче для того, щоб подивитись на горобця, і знов по- 
летіли.

Горобець не лякався, повертав голову і цвірінькав.
Ластівки знов підлітали до гнізда, щось робили і знову від- 

літали.
Ластівки недаром підлітали: вони приносили кожна в дзьо- 

бикові грязь і потроху замазували дірку гнізда.
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Знову відлітали і знову прилітали ластівки і чимраз більше 
замазували гніздо, і дірка ставала чимраз тіснішою.

Спершу видно було шию горобця, потім уже саму голівку, 
потім носик, а потім і нічого не стало видно; ластівки зовсім за
мазали його в гнізді, полетіли і з свистом стали кружляти навко- 
ло будинку.



дання брали грошима або собаками й кішками на корм диким 
звірам.

Лондоні показували диких звірів і за огля

Одному чоловікові захотілося подивитесь на звірів; він ухо
лив на вулиці собачку й приніс іі у звіринець. Його пустили 
дивитесь, а собачку взяли й кинули в клітку левові на з’ідень.

Собачка підібгала хвіст і притислася в кутку клітки. Лев піді- 
йшов до не! і понюхав іі.

Собачка лягла на спину, підняла лапки й стала махати хво
стиком.

Лев торкнув іі лапою і перевернув.
Собачка скочила і стала перед левом на задні лапки.
Лев дивився на собачку, повертав голову з боку на бік і не 

займав іі.
Коли хазяін кинув левові м’яса, лев одірвав шматок і лишив 

собачці.
Увечері, коли лев ліг спати, собачка лягла біля нього і покла

да свою голову йому на лапу.
Відтоді собачка жила в одній клітці з левом. Лев не займав 

!!, ’ів корм, спав з нею разом, а часом грався з нею.
37



1.



Одного разу пан прийшов до звіринця й пізнав свою собачку. 
Він сказав, що собачка його власна, і попросив хазяіна звіринця 
віддати йому. Хазяін хотів віддати, але тільки-но стали кликати 
собачку, щоб узяти іі з клітки, лев наіжився й зарикав.

Так прожили лев і собачка цілий рік в одній клітці.
Через рік собачка захворіла і здохла. Лев перестав істи, а все 

нюхав, лизав собачку і торкав іі лапою.
Коли він зрозумів, що собачка вмерла, він раптом схопився, 

наіжився, почав шмагати себе хвостом по боках, кинувсь на сті- 
ну клітки й почав гризти засуви й поміст.

Цілий день він бився, метався по клітці й ревів, потім ліг 
біля мертво! собачки й затих. Хазяін хотів винести мертву со
бачку, та лев нікого не підпускав до неі.

Хазяін думав, що лев забуде свое горе, як йому дати іншу 
собачку, і пустив до нього в клітку живу собачку; та лев зразу ж 
розірвав іі на шматки. Потім він обняв своіми лапами мертву 
собачку і так лежав п’ять днів.

На шостий день лев умер.



ЯК ВОВКИ УЧАТЪ 
СВОІХ Д1ТЕЙ

йшов по дорозі і позад себе по- 
чув крик. Кричав хлопець-пастух. 
Він біг полем і на когось пока- 
зував.

Я подивився й побачив — полем
біжать два вовки; один старий, другий молодий. Мелодий ніе на 
спині зарізане ягня, а зубами держав його за ногу. Старий вовк 
біг позаду.

Коли я побачив вовків, я разом з пастухом побіг за ни
ми, і ми стали кричати. На наш крик прибігли селяни з соба
ками.

Тільки-но старий вовк побачив собак і людей, він підбіг до мо
лодого, вихопив у нього ягня, перекинув собі на спину, і обидва 
вовки побігли швидше й зникли з очей.

Тоді хлопець став розказувати, як було діло: з яру 
вискочив великий вовк, схопив ягня, зарізав його й поніе..
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Назустріч вибігло вовченя й кинулось до ягняти. Старий від- 
дав нести ягня молодому вовкові, а сам порожнем побіг 
поруч.

Тільки коли прийшла біда, старий лишив учения і сам узяв 
ягня.

Книгоо*мвн



АКУЛА

аш корабелъ стояв на якорі коло берега 
Африки. День був прекрасний, з 
моря дув свіжий вітер; але надвечір 
погода змінилася: стало душно .!, як 
з топлено! печі, тягло на нас гарячим 
повітрям з пустині Сахари.

Перед заходом сонця капітан вийшов на палубу, крикнув: «Ку- 
латись!» В одну мить матроси поплигали в воду, спустили у 
воду парус, прив’язали його і в парус! влаштували купальню.

На кораблі з нами було двое хлопчиків. Хлопчики перші по
плигали в воду, але ім тісно було в парусі, і вони надумали пла
вати наввипередки у відкритому морі.

Обидва, як ящірки, витягувалися в воді і щосили попливли до 
того місця, де була бочка над якорем.

Один хлопчик спершу випередив товарища, але потім почав 
відставати. Батько хлопчика, старий артилерист, стояв на палубі 
і милувавсь на свого синочка. Коли син став відставати, батько 
крикнув йому: «Не піддавайсь! Напружся!»

Раптом з палуби хтось крикнув: «Акула!» I ми всі побачили 
в воді спину морськоі потвори.
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Акула пливла прямо на хлопчиків.
— Назад! Назад! Верніться! Акула! — закричав артилерист. 

Але діти не чули його, пливли далі, сміялись і кричали ще весе- 
ліше й голосніше ніж перед тим.

Артилерист, блідий, як стіна, не рухаючись дивився на дітей.
Матроси спустили човен, кинулися в нього і, згинаючи весла, 

помчали щосили до хлопчиків; але вони були ще далеко від них, 
коли акула вже була не далі як за двадцять кроків.

Хлопчики спершу не чули того, що і'м кричали, і не бачили аку- 
ли; але потім один із них озирнувся, і ми всі почули пронизливий 
вереск, і хлопчики попливли в різні сторони.

Вереск ней немов збудив артилериста. Він зірвався з місця 
й побіг до гармат. Він повернув хобот, приліг до гармати, при- 
цілився й узяв гніт.

Ми всі, скільки нас було на кораблі, завмерли зо страху й 
ждали, що буде.

Розлягся постріл, і ми побачили, що артилерист упав біля 
гармати і закрив обличчя руками. Що зробилося з акулою й з 
хлопчиком, ми не бачили, бо на хвилину дим застелив нам очі.

Та коли дим розійшовсь над водою, з усіх боків почувся спо- 
чатку тихий гомін, потім гомін цей подужчав, і нарешті звідусюди 
почувся гучний, радісний крик.

Старий артилерист відкрив обличчя, підвівся і глянув на море.
На хвилях колихалося жовте черево мертво! акули. За кілька 

хвилин човен підплив до хлопчиків і привіз іх на корабель.



СТРИБОК

дин корабель обійшов навколо світу й повер- 
тався додому. Була тиха погода, весь 
народ був на палубі. Посеред народу кру
тилась велика мавпа й забавляла всіх. Мав-

па ця корчилася, стрибала, робила кумедні міни, передражнювала 
людей, і видно було — вона знала, що нею забавляються, і через 
це ще білыне розходилась.

Вона підскочила до дванадцятилітнього хлопця, сина капітана 
корабля, зірвала з його голови капелюх, наділа й миттю видерлась 
на щоглу. Всі засміялись, а хлопець зоставсь без капелюха і сам 
не знав, сміятися йому чи сердитись.

Мавпа сіла на першій перекладині щогли, скинула капелюх 
і почала зубами і лапами рвати його. Вона наче дражнила хлопця, 
показувала на нього й робила йому міни. Хлопець посварився на 
не! і крикнув, але вона ще завзятіше рвала капелюх. Матроси 
гучніше стали сміятись, а хлопець почервонів, скинув куртку 
й метнувся за мавпою на щоглу. В одну мить він видерся мотуз- 
кою на першу перекладину; але мавпа ще меткіш і прудкіш за 
нього в ту саму хвилину, як він думав схопити капелюх, видерлася 
ще вище.
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— Та не втечеш же ти від мене! — закричав хлопець і поліз- 
вище.

Мавпа знову підманила його, полізла ще вище, але хлопець 
уже розпалився й не відставав. Так мавпа і хлопець за одну хви- 
лину добралися до самого верху. На самому верху мавпа витяг- 
лася на всю довжину і, зачеп^вшися задньою рукою за мотузку,. 
повісила капелюх на край останньоі перекладини, а сама видер- 
лася на вершечок щогли і звідти корчилась, показувала зуби й 
раділа. Від щогли до кінця перекладини, де висів капелюх, було 
аршинів зо два, отже дістати його не можна було інакше, як ви- 
пустити з рук мотузку і щоглу.

Але хлопець уже розпалився. Він кинув щоглу й ступив на 
перекладину. На палубі всі дивилися й сміялися з того, що ви- 
робляли мавпа й капітанський син; та як побачили, що він пустив 
мотузку й ступив на перекладину, похитуючи руками, всі завмер- 
ли зо страху.

Досить йому тільки оступитися — і він би геть розбивсь об 
палубу. Та коли б навіть він і не оступився, а пішов до краю пе
рекладини й узяв капелюх, то важко було б йому повернутися 
й дійти назад до щогли. Всі мовчки дивилися на нього і ждали, що 
бу де.

Раппом хтось із людей ахнув зо страху. Хлопець від цього 
крику опам’ятався, глянув униз і захитався.

В цей час капітан корабля, батько хлопця, вийшов з каюти. 
Він ніс рушницю, щоб стріляти чайок. Він побачив сина на щоглі 
й зразу ж прицілився в сина й закричав: «У воду! Стрибай зараз 
у воду! Застрелю!» Хлопець хитався, але не розумів. «Стрибай 
або застрелю!.. Раз, два...» і тільки-но батько крикнув: «три» — 
хлопець розмахнувся головою вниз і стрибнув.

Мов гарматне ядро, гепнуло тіло хлопця в море, і не встигли 
хвилі закрити його, як уже двадцять молодців матросів стриб- 
нули з корабля в море. Секунд за сорок — вони довгі видалися 
всім — виринуло тіло хлопця. Його схопили й витягли на
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корабель. Через кілька хвилин у нього з рота і з носа полилася 
вода, і він почав дихати.

Коли капітан побачив це, він рантом закричав, наче його щось 
душило, і втік до себе в каюту, щоб ніхто не бачив, як він плаче.



ОХОТА 
Г1РШЕ НЕВОЛІ 
(Оповідання мисливця)

и полювали на ведмедів. Товаришеві 
довелося стріляти у ведмедя; він по
ранив його, та в м’яке місце. Зостало- 
ся трохи крові на снігу, а ведмідь утік. 
Ми зійшлися в лісі й почали міркува- 
ти, як нам бути: чи йти тепер шукати 
цього ведмедя, чи підождати днів зо 
три, поки ведмідь ляже.

Стали ми питати селян-ведмедників, можна чи не можна обій- 
ти цього ведмедя. Старик-ведмедник каже: «Не можна, треба вед- 
медеві дати до розуму прийти; днів за п’ять обійти можна, а тепер 
за ним ходити — тільки наполохаеш, він і не ляже».

А молодий селянин-ведмедник сперечався з стариком і ска
зав, що обійти тепер можна. «По цьому снігу, — каже, — вед
мідь далеко не втече, —• ведмідь жирний. Він нині ж ляже. А не 
ляже, так я його на лижах дожену».

I товарищ мій теж не хотів тепер обходити й радив підождати. 
Я й кажу: «Що там сперечатися? Ви робіть як хочете, а я пі- 

ду з Дем’яном по сліду. Обійдемо — добре, не обійдемо — одна- 
ково робити тепер нічого, а ще не пізно».

I I ■ .. і,иц|п.л
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Так і зробили.
Товариші пішли до саней та на село, а ми з Дем’яном узяли 

з собою хліба й зосталися в лісі.
Як пішли всі від нас, ми з Дем’яном оглянули рушниці, по- 

підтикали шуби за пояси й пішли по сліду.
Погода була гарна: морозяно й тихо. Але ходьба на лижах 

була важка: сніг був глибокий і пухкий. Він у лісі не осідав, та 
■ще сніжок випав напередодні, тому лижи поринали в сніг на 
чверть, а де й білыпе.

Ведмежий слід здалеку було видно. Видно було, як ішов вед
мідь, як місцями по черево провалювався й вивертав сніг. Ми 
йшли, спочатку не спускаючи очей з сліду, великим лісом; апотім, 
-як пішов слід у дрібний ялинник, Дем’ян спинився. «Треба, — ка- 
же, — кидати слід. Мабуть, тут ляже. Присідати став на снігу, 
видно. Ходімо геть від сліду й кругу надаймо; тільки тихше треба 
йти, не кричати, не кашляти, а то сполохаеш».

Пішли ми геть від сліду, вліво. Пройшли кроків п’ятсот, ди- 
вимось — слід ведмежий знову перед нами. Пройшли ми знову 
по сліду, і вивів нас пей слід на дорогу. Спинились ми на дорозі 
и почали роздивлятися, в який бік пішов ведмідь. Де-не-де по 
дорозі видно було, як усю лапу з пальцями відпечатав ведмідь, 
а де-не-де — як у личаках селянин ступав дорогою. Видно, що 
■пішов він до села.

Пішли ми по дорозі. Дем’ян і каже: «Тепер дивитися нічого на 
дорогу; де зійде з дороги праворуч або ліворуч, видно буде в 
снігу. Десь зверне, не піде ж у село».

Пройшли ми так по дорозі з верству: бачимо попереду — слід 
з дороги в ліс. Подивилися — що за диво! —■ слід ведмежий, та 
тіе з дороги в ліс, а з лісу на дорогу йде: пальцями до дороги. Я 
кажу: «Це інший ведмідь». Дем’ян подивився, подумав. «Ні, — 
каже, — це він самий, тільки обдурювати почав. Він задом з до- 
.роги зійшов». Пішли ми по сліду — так і е. Видно, ведмідь про- 
йшов з дороги кроків десять задом, зайшов за сосну, повернувся
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і пішов прямо. Дем’ян спинився й каже: «Тепер, напевне, обійде* 
мо. Більше йому й лягти ніде, як у цім болоті. Підемо в обхід». 

т Пішли ми в обхід, густим ялинником. Я вже стомився, та й
важче стало бігти. То на кущ ялівцевий набіжиш, зачепиш, то 
проміж ніг ялинка підвернеться, то лижа скрутиться без привички, 

ф то на пень, то на колоду набіжиш під снігом. Почав я вже стом- 
люватись. Скинув я шубу, і піт з мене так і ллеться. А Дем’ян — 
як човном пливе. Наче самі під ним лижі ходять. Не зачепить ні
де, не зіб’еться. I мою шубу ще собі на плечі перекинув і все ме
не підганяе.

Надали ми кругу верстви три, обійшли болото. Я вже від- 
ставати почав, лижі скручуються, ноги плутаються. Спинився 
раптом поперед мене Дем’ян і махае рукою. Я підійшов. Дем’ян 
пригнувся, шепоче й показуе: «Бачиш — сорока над ломом скре- 
коче: птиця здалеку його дух чуе. Це він».

Подалися ми геть, пройшли ще з верству і найшли знову на 
старий слід. Таким чином ми кругом обійшли ведмедя, і він у 
редині нашого обходу зостався. Спинилися ми. Я й шапку скинув 
і розстебнувся весь: жарко мені, як у парні, і весь, як миша, мок- 
рий. I Дем’ян розчервонівся, рукавом утираеться. «Ну, — каже, — 
пане, — діло зробили, тепер відпочити треба».

А вже зоря крізь ліс червоніти стала. Сіли ми на лижі від- 
почивати. Добули хліб з мішка й сіль; з’і'в я спершу снігу, а по- 

ч тім хліба. I такий мені хліб смачний видався, що я в житті такого 
не ів. Посиділи ми; вже й смеркати стало. Я спитав Дем’яна, чи 
далеко до села.. «Та верст з дванадцять буде. Дійдемо вночі; 
а тепер відпочити треба. Надівай-но шубу, пане, бо застудишся».

Наламав Дем’ян гілок ялинових, обтрусив сніг, настелив ліж- 
ко, і лягли ми з ним рядочком, руки під голови попідкладали. 
I сам я не пам’ятаю, як заснув. Прокинувся я години через дві. 
Тріснуло щось.

Я так міцно спав, що й забув, де я заснув. Озирнувся я —що 
за диво? Де я? Палати якісь білі надо мною, і стовпи білі, і на
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всьому блискітки блистять. Глянув угору — розводи білі, а про- 
між розводів склепіння якесь вороноване виблискуе, і вогні різно- 
барвні горятъ. Озирнувся я, згадав, що ми в лісі та що це дерева « 
в снігу та в іне'і мені за палата видалися, а вогні — це зорі на небі •/ 
проміж суччям тремтять.

Вночі упав іній, і на суччі іній, і на шубі моіи іній, і Дем’ян и 
увесь під інеем, і сиплеться згори іній. Збудив я Дем’яна. Стали 
ми на лижі й пішли. Тихо в лісі; тільки чути, як ми лижами по 
м’якому снігові посовуемо, та де-не-де трісне дерево від морозу, 
і по всьому лісі гук розітнеться. Один раз тільки — живе щось 
зашуміло близесенько від нас і геть побігло. Я так і думав, що 
ведмідь. Підійшли до того місця, звідки зашуміло, — побачили 
сліди заячі. I осички обгризені. Це зайці годувалися.

Вийшли ми на дорогу, прив’язали лижі за собою й пішли по 
дорозі. Іти стало легко. Лижі ззаду по натертій дорозі розко- 
чуються, гуркотять, сніжок під чобітьми порипуе, холодний іній 
на обличчя, як пушок, липне. А зорі вподовж суччя ніби назу- 
стріч біжать, засвітяться, згаснуть, — немов усе небо ходором 
ходить.

Товарищ спав, — я збудив його. Ми розказали, як обійшли 
ведмедя і звеліли хазя’інові на ранок зібрати загоничів-селян. 
Повечеряли й лягли спати.

Я з утоми проспав би до обіду, але товарищ збудив мене. 
Схопився я, дивлюсь: товарищ уже одягнений, з рушницею чогось 
возиться.

— А де Дем’ян?
— Він уже давно в лісі. Вже й обклад перевірив, сюди при- й 

бігав, тепер повів загоничів заводити.
Умився я, одягся, зарядив сво’і рушниці; сіли в сани, 

поіхали.
Мороз уже тиснув дуже, тихо було, і сонця не видно було; 

туман стояв нагорі, і іній сідав.
Проіхали ми верстви три по дорозі, під’іхали до лісу. Бачимо:
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низом димок синіе, і люди стоять — чоловіки й баби з 
друччям.

Злізли ми, підійшли до людей. Чоловіки сидятъ, картоплю 
печуть, сміються з бабами.

I Дем’ян з ними. Піднялися люди; повів іх Дем’ян розставляти 
в коло по нашему вчорашньому обходу. Стали мужики й баби 
ниткою, тридцять чоловік — тільки по пояс іх видно — зайшли 
у ліе; потім пішли ми з товарищем по іх сліду.

Стежка хоч і натоптана, але важко йти; зате падати нікуди, — 
як проміж двох стін ідеш.

Пройшли ми так з півверстви; дивимось — уже Дем’ян з дру
гого боку біжить на лижах, махае рукою, щоб до нього йшли.

Підійшли ми до нього, показав нам міеця. Став я на свое 
міеце, оглядівся.

«Ліворуч від мене високий ялинник; крізь нього далеко видно, 
і за деревами чорніеться мені селянин-загонич. Проти мене гу- 
стий молодий ялинник на зріет людинй. I на ялинникові гілля 
звисло й злиплося від снігу. В середині ялинника стежка за
метена снігом. Стежка ця прямо на мене йде. Праворуч від мене 
густий ялинник, а на кінці ялинника полянка. I на цій полянці, 
бачу я, Дем’ян ставить товариша.

Оглянув я своі дві рушниці, звів курки й став роздумувати, 
де б мені краще стати. Позад мене за три кроки велика сосна. 
«Дай стану під сосною й рушницю другу до неі прихилю». Поліз 
я до сосни, провалився вище колін, утоптав біля сосни площадку 
аршина в півтора і на ній улаштувався. Одну рушницю взяв у ру
ки, а другу із зведеними курками прихилив до сосни. Кинджал 
я вийняв і вклав, щоб знати, що в разі потреби він легко 
виймаеться.

Тільки я влаштувався, чую — кричитъ у ліеі Дем’ян: «Пішов! 
У хід пішов! Пішов!» I як закричав Дем’ян, у колі закричали се- 
ляни різними голосами: «Пішов! Уууу!..» кричали чоловіки. «Ай! 
І-іх!» кричали баби тонкими голосами. „г
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Ведмідь був у колі. Демьян гнав його. Кругом усюди кричав 
народ, тільки я й товарищ стояли, мовчали й не ворушилися, жда
ли ведмедя. Стою я, дивлюся, слухаю, серце в мене так і коло
титься. Держуся за рушницю, здригаюся. От-от, думаю, виско- 
чить, прицілюся, вистрілю, впаде... Рантом ліворуч чую я — 
в снігу обвалюеться щось, тільки далеко. Глянув я у високий 
ялинник: кроків на п’ятдесят, за деревами, стоить щось чорне, 
здорове. Прицілився я й жду. Думаю, чи не підбіжить ближче. 
Дивлюся ворухнув він ушима, повернувся й назад. Збоку мені 
його всього видно стало. Здоровенний звірюка! Націлився я зо- 
палу. Бабах! — чую: ляпнула об дерево моя куля. Дивлюся з-за 
диму ведмідь мій назад котить у обклад і зник за лісом. «Ну, — 
думаю, — пропало мое діло, тепер уже не набіжить на мене; 
або товаришеві стріляти, або через селян піде, а вже не на ме
не». Стою я, зарядив знову рушницю і слухаю. Кричать селяни 
звідусіль, але з правого боку, недалеко від товарища, чую — 
несамовито кричить якась баба: «Ось він! Ось він! Ось він! Сю- 
ди! Сюди! Ой! Ой! Ай, ай, ай!»

Видно — на очах ведмідь. Не жду вже я до себе ведмедя й 
дивлюся праворуч, на товарища. Дивлюся — Дем’ян з паличкою, 
без лиж стежкою біжить до товарища, присів біля нього і па
лицею показуе йому щось, наче цілиться. Бачу — товарищ під- 
няв рушницю, цілиться туди, куди показуе Дем’ян. Бабах! — 
стрельнув. «Ну, — думаю, — убив». Тільки, дивлюся, не біжить 
товарищ за ведмедем. «Видно, схибив або погано влучив, — уте- 
че, — думаю, — тепер ведмідь назад, а до мене вже не виско,- 
чить!» Що таке? Поперед себе чую раитом — як вихор, летить 
хтось, близесенько сиплеться сніг, і сопе. Подивився я перед се
бе: а він прямісінько на мене стежкою поміж густим ялинником 
котить стрімголов, і видно — зо страху аж не тямиться. Кроків 
від мене за п’ять увесь мені видний — груди чорні й головище 
величезне з рижинкою. Летить прямісінько на мене лобом і сипле 
сніг на всі боки. I бачу я по очах ведмедя, що він не бачить мене,
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а з переляку котить щосили, куди попало. Тільки хід йому прямо 
на сосну, де я стою. Підняв я рушницю, вистрілив, — а вже він 
ще ближче. Бачу — не влучив, кулю пронесло; а він і не чуе, ко
тить на мене і все не бачить. Пригнув я рушницю, мало не впер 
у нього, в голову. Бабах! — бачу, влучив, а не вбив.

Підняв він трохи голову, прищулив вуха, вишкіривсь і прямо 
до мене. Схопився я за другу рушницю; та тільки взявся рукою, 
вже він налетів на мене, з ніг збив у сніг і перескочив через. 
«Ну, — думаю, — добре, що він кинув мене». Почав я підводи- 
тись, чую — давить мене щось, не пускае. Він з розгону не вдер- 
жався, перескочив через мене, та повернувся передом назад і на- 
валився на мене грудьми. Чую я — лежить на мені важке, чую — 
тепле над обличчям, і чую — забирае він у пащу все обличчя 
мое. Ніс мій уже у нього в роті, і чую я —■ жарко і кров’ю від 
нього пахне. Надавив він мене лапами за плечі, і не можу я во- 
рухнутися. Тільки підгинаю голову до грудей, із пащі ніс та очі 
вивертаю. А він намагаеться саме в очі і ніс зачепити. Чую — 
зачепив він зубами, верхньою щелепою в лоб під волоссям, а 
нижньою щелепою в маслак під очима, зціпив зуби, почав давити. 
Як ножами ріжуть мені голову; б’юся я, висмикуюсь, а він ха- 
паеться і, як собака, гризе — жвакае, жвакае. Я випручаюсь — 
він знову забирае. «Ну, — думаю, — кінець мій прийшов». 
Чую — рантом полегшало на мені. Дивлюся — нема його, зіско- 
чив він з мене й утік.

Коли товарищ і Дем’ян побачили, що ведмідь збив мене в сніг 
і гризе, вони кинулися до мене. Товарищ хотів швидше поспіти, 
та помилився: замість того, щоб бігти протоптаною стежкою, він 
побіг навпростець і упав. Поки він видряпувався з снігу, ведмідь 
усе гриз мене. А Дем’ян, як був без рушниці, з самою хворости
ною, пустився стежкою, сам кричить: «Пана заі’в! Пана заТв!» Сам 
біжить і кричить на ведмедя: «Ах ти, баламуте! Що робить! Кинь! 
Кинь!»

Послухався ведмідь, кинув мене й побіг. Коли я підвівся, на
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снігові крові було, наче барана різали, і над очима клаптямй висі- 
ло м’ясо; а зопалу боляче не було.

Прибіг товарищ, зібрався народ, дивляться на мою рану, 
снігом примочують. А я й забув про рану, питаюся: «Де ведмідь, 
куди утік?» Раптом чуемо: «Ось він! Ось він!» Бачимо — ведмідь 
біжить знову до нас. Схопилися ми за рушниці, та не встиг ніхто 
вистрілити — вже він пробіг. Ведмідь осатанів, — хотілося йому 
ще погризти, та побачив, що народу багато, злякався. По сліду 
ми побачили, що з ведмежо'і голови йде кров; хотіли йти наздога- 
пяти, але у мене розболілася голова, і поіхали в місто до лікаря.

Лікар зашив мені рани шовком, і вони стали загоюватись.
Через місяць ми по’іхали знову на цього ведмедя; але мені не 

вдалося добити його. Ведмідь не виходив з обкладу, а все ходив 
кругом і ревів страшним голосом. Дем’ян добив його. У ведмедя 
цього моім пострілом була перебита нижня щелепа і вибитий зуб.

Ведмідь цей був дуже великий, і на ньому прекрасна чорна 
шкура.

Я зробив з не! чучело, і воно лежить у мене в світлиці. Рани 
у мене на лобі заго'ілись, так що тільки ледь-ледь видно, де вони 
були.
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