
+ 
d ias poriana.org .'ua 



СОТЕ ВИДАННЯ "ГОВЕРЛІ" 
ПОРЯДКОБЕ ЧИСЛО ВИДАННЯ ЦІЄІ КНИІКИ Є 100! 

ВЯЧЕСЛRВ БУДЗИНОВСЬКИЙ 

ГlРИГОПИ Зf\ПОРОЗЬКИХ 

С:КJ1ТАЛЬЦІВ 

Історична nовість 

·- . ,., 

Третє видання 

''HOWJ-.RLA" 

41 t' 7t .. St., Ncw York З. N. У 



ВІД ВИДАВНИЦТВА 

Оп Р :1 НО В .У RИП,УСІ{8Є\f0 D СВіТ rr ТJ eІtra ену 
історичну нові стп В:тчес·лаnа Бу,rrзrп-tов
ерІ{О го rre не 11 ПРІІГО(іІf :3AJIOJ!O~JЬI·~H\ СН:І?Г А 
.~r.JJ lfj 11 , що вперте понnп.:rась др.vн:ом у 
Львоrзі, 1928 Ро в Бібло Історо Нозі ~ті. 

1Здруге лопвилась цп RHJtжкa!. rriд з'rі.не 
ною на:звоюt.. а це "ПРИГОДИ іJАПОРОЖЦІВ'' 
у J\раІ{ОА і 194 І р; J3 Б і бл і. отец і І сто~
:rчних ПоnістеН, ч.4о "УкраїнсьІ{е 'іrt
,п;авнrл~тво'', Кр акі n, 194 т. 

Н ат е вид ан ІНІ є: трет і. м вид анн .r1r з черг т" 
і nолвлястьсн воно :з цією зміною, що, 
i'JOG не :затрачувати ЇЇ первісної назnн 
- ми на обкладинці останллсУо змін~ну 
назву "Пригоди Запорожців", але n ти
тульні:; с·rорінці прvrвертаємо їН ncpfL!.J" 
оригінальну назв3t "ПРИГОДИ ~3AПOP03lt3tx 
СКИТАЛЬЦІВ~' історична повість. 

Без сумніnу,· що цю o,rr;нy з краших істо 
ричних гrопістеН - на~'Нl моло,л,ь приnіта: 
і читат~tме ЇЇ з за.хоr1леннлч та з ведн 
f{И'М інтересоч j ,Ц,УJІІеnним пдопіллнм,бо 
цн no в і сть і ро зп. оn і ;~;n.є і. очr1тп та ще 
rf розраджує ЧJfТача, НК Мадо 1\.0T'Ja ін
ша істор~rчна nоnість того жанру~ 

3::\ В-11 () 11 ГО! н~~р .:1 '· ~ н ; 

д-р МоСидор-Чарторийськиn 



в с т у n 

З усіх україн~ьких земель Запорожжя най
довше задержало державну самостійність. ft.ж 
у 1775. році російські війська зайняли запорозь
кий край. Столицю Запорожжя Січ взяли під
ступом і зруйнували. Частина запорожців, що 
не хотіла жити в московськім ярмі, покинула 
рідний. край і втікла до турків на Балкани, що 
тоді були під турецьким пануванням. Турки дали 
запорожцям край над Дунаєм аж по саме море. 
Зібралось там понад 40.000 запорожців, не чи
слячи їх жінок та дітей. Перша Січ на дарова· 
них турками зем.1ях була. · в Ка.тирлезі, друга 
(від 1814. р.) в Дунавці. Як уже не раз чернь 
була причиною розгрому козацького лицарства, 
та.к і тут, на новій землі чернь зробила це, чого 
не могла вдіяти московська сила. Цим разом 
зрада черні запорожців добила. 

У 1827. р., к~ли заносилося на російсько
турецьку війну, кошовим став провідник черні, 
потайний прилильник повороту запорожців під 
московсьІtу владу. Коли розпочалася війна, він 
зібрав до 500 охочої до повороту голоти, втік 
з нею з Січі так, що козаки про це нічого й 
не знали і пристав до російської армії. Коли 
турки почули про цю зраду, стали потерnати, 

що й запорозьке лицарство перейде до москаля. 
Вони кинулися на Січ і зруйнували її, при чін 
багато запорозького народу згинуло. Турки вже 
не вірили жадному запорожцеві. Де були які 
відділи запорожців, турки роззброїли їх і до 
кінця війни держали під вартою. По війні по
розселювали їх по всіх усюдах, щоб тільки за-
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порожці ніде не гуртувалися більшим числом. 
Таким способом оселя запорожців знайшлася 
також біля міста Солуня. що тоді належало до 
турків. в~звольна боротьба христіянських на
родів Туреччини й аrітація московських аr~нтів 
на Балканах дуже тривожили турків. що оселі 
запорожців стануть основами цеї аrітації. Цю 
небезпеку турки усунули таким способом. що 
тих запорожців. які жили оселями. вивезли до 
Малої Азії. де окрім турків жили найрізніші 
півдикі народи. Ще нині можна найти оселі за
порозьких недобитків між оселями туркменів, 
вірмен, курдів, татар. арабів і інших народів 
Малої Азії. 

Про перенесення одної запорозької оселі 
до Малої Азії знаю з оповідання наочного свід
ка, внелуженого полковника австрійської во
єнної маринарки. Коли він був ще молодим стар
шиною. його корабель стояв у Сопуні. Саме тоді 
·турки заладовували запорожців з-під Солуня. 
Використовуючи це оповідання і декілька епі · 
зодів поданих у "подорожах" Карла Мая по 
Азії, я намагався сконструювати картину до 
історії скитальства тих героїв нашої бувальщи
ни, що в злиднях гинули на чужині і ще нині 
до решти вигибають. але які мають право 
сказати про себе; .,наша слава -не вмре. не за· 
гине!" 

Автор 



1 1\ ш 1\ 31\ПОРОЖЕЦЬ 

В садку турецької гостинниці біля солун

:ького порту сидів при столі одинокий гість. 
lихкав люльку і дивився на море. Водив очима 

1ід корабля до корабля, від байдака до байдака, 

цо впливали до порту, то випливали з нього 

Іа повне море. На лиці гостя можна було ви

ІИтати якусь турботу й нетерпеливість. З гос
·инниці вийшов господар і приступив до нього. 

- Оцей корабель, - господар сказав, по
<азуючи на великого вітрильника, - відійде 

~о Стамбулу, але аж за чотири дні. 
- Я гадав, що з Солуня відходить до Стам

булу щоднини пять, шість, десять кораблів. Як 
614 я був знав, що так довго прийдеться ждати, 
то був би пустився суходолом, верхи. д я нео

бачний, коня продав. 

- Звичайно відходи-rь туди по кілька на 
день. Не знаю, чому вчора не пішов жаден і 

нині ще нема такого, щоб ішов на Стамбул. 

Їх розмову перебила поява нового гостя. 
Довгі, худі ноги, кратовані штани, тулуб неначе 

без черева, довга худа шия, подовrаста кощава 
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голоf'В, на тій голомозій голові сірий і високиі~ 

неначе коновка капелюх. Господар зараз пізнав, 

що то якийсь подорожній англієць. Зігнувся 
перед ним у каблук і випростувавшись, дожи

дав приказів. 

- Не потребую вас! - новий гість вор· 

кнув по-англійськи й кинувши на стіл якусь срі

бну монету, сказав: - Це за місце в твоїм 

садку. Я сюди nрийшов, бо відси гарний вид. 

Господар взяв монету і дивився то на неї, 

то на гостя. Бідака не розумів по-англійськи, 

отже й не знав, за що гість платить. Стояв, та 
допитливо позирав на гостя. 

- Іди собі! - англієць ворк.нув злісно. -
Ти смердиш усякими балканськими смородами 
і здорове повітря в садку заповітрюєш ... 

Господар дальше стояв, питаючись, що 

принести. Гість до;-адався, що господар не ро

зуміє його. Щоб його спекатися, сказав корот
ко:- Кава! 

Господар зрозумів, побіг і зар·аз таки при

ніс чарку. Англієць понюхав, кинув чарку з кв
вою в море і сказав : - Тютюн ! 

Господар побіг знову і приніс люльку вже 

напхану й запалену. Англієць втягнув дим носом, 

кинув люльку за кавою і крикнув : - Біфштек ! 
Господар лише здвигнув рамеками. Судячи 

з одягу й поведения, цей гість був напевно ба

гач і розтратник, отже госrrодареві дуже зале

жало на тім, щоб його вдоволити. Перший гість, 
що сидів тихо і лише підсміхввся, nояснив гос· 

подареві, що це таке той біфштек. 

- Скажіть йому, що зараз буде. Мясо маю, 

- сказав урадуваний господар і побіг. 
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- Ви розумієте по-англійськи? - спитав 

англієць турка. 

Так. Ви турист ? 
-Так. 

- Виряджаючися між турків, ви повинні 
були вивчитися кілька турецьких слів, щоб знати 

сказати по-турецьки бодай ті речі, які вам прий

деться купувати. 

- Того мені зовсім не треба, бо маю гро· 
ші. По-турецьки нехай вчаться бідні. Я маю 

перекладача. Сюди не взяв його, бо мені И на 

думку не прийшло, шо тут, у Сопуні, при самім 

порті влас·ник гостинниці не знає, що таке біф

штек ! ... Ви може їдете до Англії? 
- Чому так думаєте? 

- Бо ви, хоч турок, несогірше балакаєте 

по-нашому. 

- Я мав нагоду навчитись у війську, бо 

раз був приділений до англійського штабу. 

Ви офіцер? 

- Був, але службу вже покинув. 

- Уже покинули? Ви ще не такий старий. 

Вам не більше як сорок. 
- Я лише держуся молодо. Мені пішло 

вже на пятдесятку. 

- Маєте тут яку посілість? Чи може пу

стилися на купця? 

- Ні одно, ні друге. Я бездомний бурлака. 

Були в мене тут бі.ІJя Солуня батьки. Я саме 

того й приїхав сюди, щоб між своїми доживати 

віку. 

-- Кажете, бу.1и ... Вже їх нема? Померли? 
- Бог святий знає, чи вони живі, чи вже 

померли. Тут були три оселі мого народу. Те

пер на тім місці вже сндятп турки. Мій нарід, 
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народ скитальців. Сидів тут, загнаний сюди сво

єю долею. Тепер наша допя-недоля й відси ви· 

гнала їх. Турки перекинули їх кудись у Мапу 
Азію. 

То ви не турок? Серб? Болгарин? Во· 
лох? 

Я запорожець. 
Запорожець?! Я читав про запорожців. 

В Англії багато писали про них. То нарід, що 
жив на долішнім Дніпрі. Копи Москва розпер

лася аж по Чорне море, вони втікли до турка 
і вкупі з турками воювали москаля ? 

- Так було. Зразу жили при устю Дунаю. 
Копи частина вернулась до батьківщини, турки 
перекинули недобитків під Сопунь. Війна з Ро
сією і повстання христіянських народів Туреч· 
чини зробили турків недовірливими. Вони боя

лися, що запорозькі лицарі пристануть до пов

станців. Отже ще раз переселипи їх, десь аж 

за днrору, за велику сіпьну пустиню. Це ста

лося торік. Останні два роки я був у службі 

далеко в Азії, і про це не знав нічого. Тепер я 
рішив вернутися до своїх. Приїжджу, а тут їх 

уже нема. В хаті, де жив мій батько, тепер си
дить якийсь турок. 

- Отже ви тепер мабуть в дорозі до сво
Ух? Куди їдете? 

- Насамперед морем до Стамбулу. Потім 

морем мабуть до Синопи. Відтам долиною ріки 

Кізіпь-Ірмак в глибину Малої Азії. Так довго, 
аж допитаю. 

Англієць виймив з кишені мапу, розклав її 

на стопі і став по ній водити пальцем. 

- Кізіпь-Ірмак величезна ріка, - сказав. 

- І чудно пливе. Робить непику підкову, обій-
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маю'іи майже шосту частину Малої Азії. По
пуднева частина каблука Кізіпь-Ірмака ближча 
до Середземного моря, як до Чорного. Де оселя 
ваших запорожців? 

- Саме десь там. 
- Маєте впасний корабель? 
Запитаний розсміявся .. 
- Турецький мір-і-піно*) мусів би добре 

красти, щоб, покинувши службу, міг розтрачу
вати гроші на такі витребеньки. Я з моєї платні 

відклав на чорну годину пише тільки, що як 

осяду між своїми, то буду могти, працюючи, 
СЯК·ТаК ДОЖИТИ віку. 

- То ви бригадир? Паша з одним хво
стом?**) Позвопите, ефенді, що присядуся до 
вашого стопа? 

Англієць, не ждучи на відповідь, перенІс 
мапу на стіп паші і сів на лавці просто нього. 

- Я, - сказав, - Джон Мортон. 
- Мене турки звуть Юсуф-паша. По бать-

кові звуся СивенькиА. 
- Цього вашого запорозького прізвища 

я ніяк не здужаю вимовити. Вибачте, що ли
шуся при турецькім Юсуфі... І я був колись у 

війську, але до бригадира не дійшов. Я покинув 
цей хліб, бо військо, то неволя. Хочу побачити 
Індії, вони кажуть мені Ати до Канади. Хочу 
заполювати на кенrуру, вони посадили мене 

в rібрапьтарі, де впопюєш хіба павяна. Моя 
вдача така, що більше тижня в однім місці не 

всид..ку. Я виступив З армії і тепер товчуся по 

*) Генерал-майор. або бригадир. 

*") Коло турецького генерала (nашІ) носили бунчук. 
Бунчук генерал-майора був з одним хвостом. 

11 



ЦІЛІМ свІтІ. Не потребую журитися льокатою 

надвишки моїх доходів, ні тим, що зробити 

з зайвими грішми. 

- Маєте їх так багато? 
- Пливуть як вода гірським потоком по 

зливі. Шоб в тій повені не втопитися, розпус· 
каю гроші по цілім світі. Торік пройшов дме· 

рику від океану до океану. Попював, ловив дикі 

степові коні, бився з індіянами. Тепер обїду 

Мапу Азію. Піду від Адани до Євфрату, долі 
€вфратом до Вавилону й до Перського заливу. 
Ви до Синопи не поїдете. Поїдете до Адани. 

- .s:!ке мені діло до Адани? 
- Дивіться на мапу. З Адани ближче до 

вашої мети, як із Синопи~ 

- Але до: Синопи грубо ближче, як до 
Адани. І скорше заїду і менше буде коштувати. 
Мені повінь грошей не розпихає карманів. 

- Нічого не буде вас коштувати, бо возь· 

му вас на мій корабель. UЦе й заплачу, як ви 

добрий стрілець і поможете мені впопювати яку 

рідку штуку. Я засновую зоологічний музей. 

І всяку старину збираю. Зброю, домаШнє зна· 
ряддя, одяги... Тепер їду оглянути місце, де 

стояла Троя. Може викопаю якогось божка, 

якусь чашу, якийсь шолом. Потому буду наві· 
дуватися до інших прибережних місцевостей. 

Буду полювати і збирати історію людства в тих 

сторонах. 

- Я загаявся б. Уже й так давно не був 
між своїми. Не знаю, чи живі ... 

- Ви околицю Трої мабуть знаєте. Бодай 
до Трої будьте мені за провідника. Зате заїдете 

задармо бодай до Стамбулу. Візьму вас на мійw 
яхт. У Трої будете зі мною два-три дні. Я ли·· 
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шуся там, дожидаючи повороту яхту, що завезе 

вас до Стамбулу. 

- Таку вигоду можу прийняти. 

- Це ніяка вигода. Це інтерес. Мій і ваш. 
Ви покажете мені Трою і поясните дещо. За 
цю поміч я заплачу вам даремною їздою до 

Стамбулу і грішми. Маю гроші. Забагато ... 
Добили торгу. Мортон, ще як був в Ате· 

нах, хотів їхати просто до Трої. До Сопуни 
приїхав лише тому, бо куплений ним яхт уже. 

був навантажений товаром сопунеького купця. 

Тепер :ждав Мортон лиш на вістку, що його 

яхт вже вивантажений і очищений. Не довго 
ждав, бо надійшов наймлений ЮІМ драrоман· 

перекладач. 

- Пане, - сказав, - яхт уже чистять. · 
Смерком буде готовий до відїзду. Служба жде 
на зачет, бо хоче перед відїздом погуляти. 

- Їде-мо .зараз під ніч, чи аж завтра до
світа? - спитав 'Мортон Сивенького, висиnа
ючи на стіл гроші й числячи їх. 

- Що скорше, то ліпше. 
- Це гроші для служби яхту, - звернуаси 

Мортон до драrомана. - Передайте їм і ска
жіть, ·щоб не попили ся, бо смерком від чалимо. · 

Коли драrоман відходив, Мортон шепнув 

йому : - Лоступи до господаря гостиню-щі і ска
жи, щоб до рахунку за це, що я тут дістав, до

іахував і те, що йому винен цей ефенді (пан). 

- На службу вашого яхту можна покла
датися ? -- спитав Сивенький Мортон а, коли 
драrоман відійшов. 

- Я взяв найліпших, які були в Атенах, 

--r- Які ті ваші матроси, не знаю, бо я не 
бачив їх. Але той драrоман._ .. не з найліnших. 



- Він по-нашому говорить піпше, як ви. 

Гадаю, що й турецькою мовою воподіє несо· 

гІрше. 

Не в мові діпо, а в тім, що він грек. 

Я взагапі до грекІв не маю довіря. На добавок 

у нього непевні, фапьшиві очі. Він, як не наро· 
бить вам якої гіршої біди, то бодай окраде вас. 

- ВІдправпю його, візьму Іншого. Відправ· 
пю таки зараз. До Трої взагапі не потребую 
драrомана, бо ви їдете зі мною. Як у Трої !te 
знайду іншого, то ви знайдете якого в Стам-

. бупІ І пришпете мені. Зробите це ? 
- Зробпю. 

- Маєте які кпунки? 
- Маю рушницю, торбу із стріпивом і не-

вепикий кпуночок. Такий, що можна причепити 
до купьбаки, або й закинути на ппечі, як прий

Деться йти пішки. 
Будете тут· сидіти до вечора? 

- Хіба. До міста не маю ніякої потреби. 

- Я пІду до міста, бо маю ще дещо купити. 

Смерком пришпю ло ва .. с, або й сам прийду. 
Мортон попращався, поступив до гостин

ниці, заппатив господареві за себе й за Си
венького і пішов до міста. Вернувся, аж емер

капо. 

- Яким правом ви заппатипи за мене гос

тинницю? - Сивенький спитав його. 
- Таким правом, що я маю біпьше гро · 

шей, як бувш• ., турецький nаша з одним хвос
том, що, бувши в спужбі, не крав. Їдете на мій 
кошт, бо ви аж до Трої мій драrоман. двтім я 

мусів якимсь способом віддячитись вам за rte 
ресторогу перед зподієм. Той грек сnравді 
Зпu.vJй .. 
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- Хотів обікрасти вас ? 
- Хотів? І Вже обікрав І 11рнходжу до 

nорту І питаю матросів, де драrоман. Я тому 

питав, бо хотів відправити його. Матроси від· 
повідають, що його нема. Що прийшов з яки
мись двома турками, показав їм яхт, і з ними 

вІдІйшов. Питаю матросів, чи передав їм зачет 
від мене. Вони відповіли,. що ні. Лише сказав 
Ї"f, що зачет принесе сам пан. Копи я це· вчув, 
то зараз догадався, що драrоман спроневірив 

гроші, икІ и передав для служби яхту. Обікрав 

мене й утік. Злодій І Але, нема нічого злого, 
щоб на добре не вийшло. Пропапи мої гроші, 

але й він пропав. Не потребую внповідати йому 
служби... Я привів сюди одного матроса. Дайте 
Аому ваші речі й ходім І Живо, щоб драrоман 

не надумааси І не вернуаси І 



в р у к 1\ х УШКІ\ЛІВ 

По годині яхт відчалив від Солуня. На яхті 

було дві каюти для подорожників. В одній уса· 
довився Мортон, другу дав Синенькому, якому 

ця дорога не була першиною, отже він таки 

зараз ліг спати. Мортон лишився на помості. 

Середопівночі Синенький пробудився, бо хтось 

сіпав його за рукав. 

- То ви, пане Мортон? - Синенький спи
тав пu-англійськи і дістав турецьку відповідь: 

- Ефенді ! Позволь, що скажу тобі щось 
до вуха. 

- Хто ти? 
- Я Нуман, матрос яхту. Мортонові, вам 

цілій службі яхту грозить небезпека. 

Заноситься на бурю ? 
Це ні . . . але на яхті мабуть ушкали*) 
Які ушкали? Бідки взялися? 

Було так, - шепотів матрос. - Ви вже 

спали. Мортон-ага походжав по помості й крізь 

люнету роззирався по 1110рю. Світив місяць, то 

й можна було бачити досить далеко. Нараз 

крикнув, що нам перехрещує шлях якийсь бай~ 

дак, та що люди в байдаку вимахують до нас 



хустками. "Казав припинити хід яхту і справити 

його до байдака, в байдаку сиділи три туркищ 

і два турки, що гребли. Вони розказували, що 
пустилися в дорогу ще за дня і загаs·.лИся так, 

що ніч заскочила їх у половині дороги. Жінок 

напав такий жах, що готові збожеволіти. Отже 

вони просять, щоб їх узяти на яхт і висадити 

на Кассандрійськім nівострові. Мортон ar'a по-ту
рецьки не розуміє, отже ми цю просьбу пере

повіли йому всякими знаками. Він зараз зго
дився, бо ми й так попливем поуз Кассандру. 

Три туркині й оба турки пересілнея на яхт. Свій 
байдак причепили до яхту. Мортон ar'a відсту· 
пив туркиням свою каюту і сам ліг спати на 

помості. До каюти служби не хотів іти, бо ка

же, там блохи. 

- Деж тут небезпека? Хочби ті турки 

й були ушкалами, то . проти них вас пять, зі 

мною і вашим паном сім. 

- Ви спали, наш пан спить. Того товари

ша, що при кермі, не можна рахувати, коли 

прийде до бійки. І того, що при вітрилах, ні. 

Отже нас тільки три проти пятьох. 

Ти й баби рахуєш до небезпечних уш-

капів? 

То не баби. Саме перед хвилиною я пе

реходив попри каюту тих баб. Двері були від

чинені. 3 лиця одної зсунулася заслона. Хоч 

вона, чи він, зараз підніс заслону, я побачив 

неабиякі вусища. 

- Коли так, то ми справді в небезпеці. 
Остережи товаришів і розбуди пана. 

Матрос вийшов.~ Синенький сягнув рукою 

по nістолі. Почувши;· що хтось знову увійшов 
у каюту, спитав : - ти наз~д? 
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ВідповІJІ.l не nочув. На нього впав килим 
І· хтось привалив його своїм тілом. За хвилину 
лежав закутаний у килим і звязаний. Догадався. 
що це ушкали. Так п·ролежав до рана. І рано 
ніхто не квапився прийти до нього. За життя 
своє і Мортоне він покищо не боявся, бо знав 
промисли підданих падишаха. Знав, шо ушкали 
відІймуть від них усе, що цінніше й зажадають 

окупу. Вбють його І Мортона, або продадуть 
у неволю хіба аж тоді, коли покажеться, що 

окупу· не дістануть. Синенький добре міркував. 
Вже мусіJІо бути близько полудня, бо чув голод 
І закутаного в килимі дусила духота. ДверІ 

відчинилися й до каюти ввійшли два турки. 

- Ми тебе розвяжемо. Але як тільки ру· 
шишся, то дістанеш ножем між ребра І - ска· 
зав один. 

Турок розвязав його й розгорнув килим. 

Другий стояв з кинджалом у руці. Синенький 

лежав дальше непорушно. 

- Чому не сядеш ? - спитав перший турок. 
- Бо твій товариш загрозив, що як ру-

шуся, то настромить мене на ніж. 

- Він зробить це тодІ, якби ти загадав 
кинутися на нас. 

- Я не знаю, як він гадав, я беру так, як 
він говорив. 

- Сядь І - крикнув другий турок. 
- Не маю сили, бо я нині ще не снідав, 

хоч уже й ,пообідати була б пора. 

Ми прийшли побалакати з тобою. 
Не маю сиіІи,- Синенький відповів ше .. 

потом. 

Як стягнено тебе канчуком, то сила за• 
раз знайдеться І 
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- Не поможе. Я знаю, що вам треба. Пан 
цього корабля, якого ви мабутtJ анязали так, ше: 

і мене, не розуміє вас. Ви не вмієте rю-англій

ськи. Отже він не знає, що ви кажете йому 

написати листа по окуп. Драrоман, що обікраn 

-його, втік і вас наслав на нас, сказав вам, що 

я вмію по-анrлійськи. Отже ви хочете, щоб я 

переповів англійцеві, що він має написати. Але 

я цього не можу зробити, бо я хочу їсти. Голос 

черева заглушив би бесіду моїх уст. 

- Ти хіба гадаєш, що ми жартуємо?! 

- Не гадаю. Знаю ваш промисл, отже 

знаю, що не жартуєте. А.1е також знаю, що вам 

потрібна моя робота. Ви повинні знати, що ро

бітникові требсt дати їсти. 

- Нема ради, треба його нагодувати, -
~каз1в перший турок. - Принеси хліб і рибу. 

СивенькиИ попоїв і сказав, що вже має 

силу і як його заведуть до англійця, то поба

лакає з ним. 

- Він прийде сюди. Ти будеш перепові

дати йому наші питання, а нам його відповіді. 

Гаотому перекажеш йому, як має написати пи
сьмо і це письмо відчитаєш нам по-турецькн. 

По хвилині два ушкали привели Мортона, 
що мав руки звязані на спині. Пр~казали йому 
сісти і він сів. Перший турок промовив: 

- Спитай його, чи на його письмение жа
дання виплатять у Стамбулі післанцеві, що прий· 

де з письмом? Ти знаєш наші зончаї і знаt:ш, 

що <: •'лійця жде, як не дістанемо окупу. 

Синенький пояснив Мортонові, в чім діло. 
- Щоб з мене сміялися, як вернусь до 

дому. Не дам окупу. 

- Він каже, - Синенький звернувся ле 
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ушкалів, - що голоден не привик говорити 

тоді, копи в череві цигани. Також питає, що 
сталося з його службою. Чи живі і чи дістали 

їсти? Буде говорити з вами аж тоді, коли на· 

їсться і з уст своїх матросів на власні уха по

чує, ЩО Й ВОНИ ЇЛИ. 

Перший турок, очевидно, отаман ушкалів, 

звернувся до одного з тих, що привели Мор

тока: 

- Принеси хліба й риби! І кажи всім да

ти їсти. 

Сивенький переповів Мортонові по-ангпій
ськи це, ЩО сказав був ушкалаМ. 

- Дуже добре І Ви знаменитий драrоман. 
he переповідаєте цього, що я сказав, лиш це, 
що я повинен був сказати. 

- Що він каже?- спитав отаман ушкалів. 

- Каже, що він великий пан, що він ан-

глійський пьорд. Такий пан не їсть у товариств! 

осіб, яких не запросив. 

Ті химери будуть його багато кошту-

вати. 

Що він сказав? - спитав Мортон. 

я хочу їх збутися на хвилину, отже ска
зав їм, що ви не будете їсти в їх приянності. 

Вони, думаю, авопять вашу волю, але зате за· 
жадають більшого окупу. 

- Скажіт~ їм, що в мене ще більше гро
ша, ніж вони думають. Як здурію й напишу аси
rнату, то не на дрібницю. 

-- Льорд каже, - Сивенький звернувся до
ушкалів, - що буде з вами говорити аж тоді, 

копи зїсть, випє каву, викурить люльку і від 

своєї служби почує, що И вони їли. На все те. 

йому потрібна година. 
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- Це забагато І - отаман крикнув серд.и· 
то. - Скажи йому, що ми не будемо панька· 

тися з ним. 

- д я тобі кажу, що то дивак і ти на 

нього не найдеш способу. Доб.ре, що взагапі 
хоче говорити про окуп, бо у нього гріш має 

меншу вартість, як у тебе сміття. Не забудь, 

що я гість цього пьорда. Він хоче, щоб і я пив 

з ним каву і закурив люльку. Також накажи 

принести збанок води. 

- Нехай буде його воля. Прин-=:суть йому 
їсти з його впасного запасу. Принесуть каву, 
люльку і воду. За годину прийду на розмову. 
Тільки не гадай, що дальше буду терпіти ваші 
химери. Нехай жаден з вас не пробує вийти 
з каюти. Перед дверми будуть стояти два мої 

:хлопці з готовими до стрілу пістопями. Папір 

лишаю у вас. 

Отаман вийшов. На відхіднім казав сторо

жам розвязати Мортонові руки. Вони зробили 
це й також вийшли з каюти. По хвилині один 
ушкал приніс для Мартона їду, та для обох ка

:ву, люльки й воду ... 
Копи відійшов і запер за собою двері, Си

венький вхопив попишений ушкалом папір. Ви

:порпав Із-за підшевки кафтана малесеньку гру

.дочку жовтого камінчика, капнув води на ліву 

.долоню і в тій воді розтер грудочку жовтого 

хамінчика. Нігтем відпупав від деревяної стіни 

хаюти трісочку і водою став писати на папері, 

найперше на однім, потому на другім. д там 

забалакав до Мартона: 
- Тепер бачите, чому я так сипкувався на 

часок спекатись тих ушкалів. Ушкал приніс па
пір на те, щоб ми понаписували листи по гро-
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ші. Я понаписував тайним письмом, що ми в ру

ках ушкалів і по гроші пишемо присилувані 

ними. Пишу, щоб той, хто дістане цей лист, 

спіймав післанця й бувшого вашого драrомана. 

що напевно знає, хто ті ушкали і де їх найти. 

- Яким способом адресати доглупаються. 

що в листі окрім видимого письма, чорного на 

білім, є ще тайне письмо ? 
- Листа про мій окуп заадресую до особи. 

до якої все дописую щось тайним письмом. 

Мій приятель кожного мого листа гріє над га

рячою бляхою. Як ви свого листа, в якім за

жадаєт,е видачі дуже великої суми якомусь піс

ланцеві, заадресуєте до якоїсь торговельної 

фірм.и в Стамбулі, то там зараз догадаються,. 
що то окуп, бо в царстві султана таке на ден

нім порядку. Зрештою, діло в тім, чи ви хочете 

дати оку11. Я ні. Я лиш хочу зискати на часі. 
Найдальше за два-три дні увільню себе й вас. 

Яким способом, ще не знаю. Треба ждати на· 

годи й використати ії . . . Отже, хочете дати 

окуп? 

- Мені ані сниться. Я на те англієць, щоб 
мене з розбишацьких рук видобула Англія. 

- Якщо не гадаєте давати окупу, то не 

адресуйте листа до вашого касієра, але до од

ного з моїх приятелів у Стамбулі, а цей зараз. 

догадається, що в листі є тайне письмо. 

- Добре. Напишу до ваш о го прияте .. 1я. 
- Допишіть, що як спіймає ушкалів і при-

чинttться до мого увільнення, то дістане добру 

нагороду. Маю гроші. Більше, як найбільший 
лихвар у резиденції падишаха. 

Синенький дописав і каже : 
- Нам треба використати кожну нагоду~ 
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щоб самим вихопитнея з рук тю: ушкалів. У моїх 

р укаJ( неабияка сила. Ви, міркую, також годні 

взяти на себе двох. Як одночасно оба будемо 

кати в~ьні руки й ушкали прийдуть до нас, то 

хочби прийшли чотири, несподіваним наскоком 

подужаєно їх. Як моргну до вас, будьте готові. 

Я вхоплю двох за горло, ви других двох. Більше 

як чотири не влізе до нас. Їх є лиш пять. Один 
мусить лишитися при кермі. 

- Ще один, бодай один повинен лишитися 
при вітрилах. Мене здивувало, що коли два мене 
привели до вас, то й у вас були два. Значить 

чотири. За той час, коли вони, всі чотири були 
тут, у каюті; обслугувати яхт лишився б тільки 

один при кермі. Їх мусить бути більше, як пять. 
Бодай при вітрилах ще один. 

- Хіба дехто з вашої служби пристав до 

них. Або ви вже в Сопуні взяли на службу 
ушкалів. Спільників тих, що опамулали наш яхт. 

У царстві пад..,шаха все ~ожливе. Тут усе живе 

розбоєм. Треба впевнитися, яку силу маємо 
проти себе. 

На обговорюванню різних плянів минула 

година, яку Синенький виторгував від ушкалів. 

Точно по годині до каюти прийшов отаман, 
його товариш і ще деа ушкали. Отже знов чо· 
тири. 

На ~питання отамана, "що буде?" Сивень· 
кий відповів : 

- Льорд годиться дати окуп. І я дам, але 

дуже мало, бо я не такий багач, як він. 

- Кілько він дає ? 
- Він ще не знає, чи його служба дістала 

їсти. 

То ходи з нами. Сам спитаєш. 
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Мортон пильно вдивлявся в свого товари

ша, дожидав знаку, щоб кинутися на ушкалів. 

Але в цій хвилині це було неможливе. Чотири 
ушкdли держали пістолі, звернені в груди не

вільни)(ів. Два в груди Мортона, два в. груди 
Синенького. 

- Англієць лишиться тут, ти підеш до його 

служби. Поведуть· тебе ті два, що стоять перед 

каютою, звязавши тобі руки, - отаман додав. 

Коли Синенький почув, Що два ушкали сто
ять перед каютою, отже є їх тепер щонайменше 

сім, зараз догадався, що до ушкалів перейшлн 

бодай два із служби Мортона. Вийшовши з ка
юти за отаманом і його товаришем та, nоба

чивши тих двох nеред каютою, Синенький на

очно доnевнився, що вони справді із служби 

Нортона. 

Один із них був Нуман, той, що повідомиз 
його про ушкалів. Нуман станувnеред ним з мо

тузом у руці й незамітно моргаючи, кр)"Ікнув : 
"Руки на спину І" 

Синенький зрозумів його. Нуман nристаu 
до ушкалів про око. Синенький поклав руки за 

спину і спокійно ждав, аж Нуман звяже їх. По

ведення товариша Нумана nоказувало, що той 
щиро nристав до ушкалів. Коли руки Синень

кого вже були звязані, товариш Нумана nішов 

до каюти пильнувати Мортона. Тоді з каюти 
вийшли ті два, з якими прийшов отаман і його 

товариш. Кожний з них Пішов до своєї роботи. 

Нумав завів Синенького до каюти, де лежапи 
повязані три матроси Мортона. Один nромовив : 

- Ефенді І Щоб спасти себе, ми вже хо · 
тіпи пристати до ушкалів, так як відразу зро

бив це той зрадник, що nривів вас, той Нуман. 
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Але копи ми почули, що Мортон не хоче з уш

калами балакати, поки голодна но го служба, ми 

рішилися далі ділити вашу долю й недолю. Я ще 

в життю не їв так добре, як нині. І ремінці 

попуетили нам; уже не вїдаються так в тіло. 

НадіЄмося, що Мортон і нас викупить. 

Синенький здрігнувся, бо за собою почув 

по-українськи : --- У нас таке ще не бувало, щоб 

з бранцями так панькалися. 

Другий голос, також по-українськи від nо· 

вів: - Мабуть якісь дуже великі пани. Великий 

буде окуп, Василю. 

Синенький озирнувся і побачив тих ушка

лів, що ще перед хвилиною були з отаманом 

у його каюті. Звернувся знов до звязаних і 
сказав: 

- Видержіть до кінця при вашій теперіш
ній постанові. Не пожалуєте. 

Синенький пустився поволі назад до каюти. 
З каюти чути було крик і метушню. Копи 

увійшли, побачили на землі того матроса, що 

перейшов до ушкалів і тепер пильнував Мор

тона. Лежав непорушно, лице мав залите кровю. 

Лежав також Мортон із спутаними руками і но
гами. Саме коли входив Синенький, отаман уш
калів копнув Мортона в бік і крикнув : - Маєш, 
собако! 

- Що таке сталося '? - Синенький спитав. 
- Диви, що твій товариш наробив! - ота-

ман сказав, показуючи на окровавпеного ма

троса. - Щастя, що не вбив на смерть. 

- Що ви зробили ? - Синенький спитав 
Мортон а. 

Коли я побачив ту безрогу і догадав· 
ся, що він пристав до ушкалів, така мене взяла 
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лють, що я nочастуван його nястуком. Тільки 
раз ... 

- Насамnеред треба було nодумати, які 

будуть наСJІідки. Ось маєте їх. Звяаапи вас і не. 
роsвяжуть. Через вас і мене не розвяжуть. 

- Говори так, щоб і я розумів І - крик-

нув от~ман. 

- Коли ж бо він по-турецьки. не розуміє. 

-То мовчи! 
- Я його виганьбив за це, що розбив ркло 

цій безрозі. 

- Ця безрога, як очуняє, розібє йому рило. 

Тут окуn не nоможе. бо я його від nімсти не 

обороню. 
- Як не оборониш, то не дістанеш окуnу. 

дні від льорда, ані від мене. Як хочеш говорити 
про окуn, то насамnеред nрикажи винести сього 

зрадника й nодбай, щоб він до нас не міг ді

братися. 

Закривавленого матроса винесли ; перед 

входом станув один ушкал із nісталею в руці. 

Розnочався торг. Мортон і Сивенький довго не 
хотіли згодитися на диктовані ушкалом суми 

окупу, щоб він гадав, що вони сnравді загадали 

викуnитися. По довгій .суперечці прийшло до 

злагоди і Сивенький nонаnисував листи. Ота
ман. взяв оба листи, всунув за nояс і сказав : 

- Тепер будемо nлисти дальше аж до ве

чера. Під ніч виладуємо вас. Де, не ваше діло. 

Ви ЛtfШИтеся nід вартою моїх людей. я заверну 
цим яхтом і nоїду до Стамбулу по окуn. Як ді

стану окуn, вернусь до вас і дам вам волю йти, 

куди схочете. Яхт, очевидно, лишиться в мене, 

як додаток до окуnу. 

Отаман і його товариш вийшли. В каюті 
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лишилися тільки Мортон і Сиоенький. Qба ле· 

жали звязані. Сивенький промовив: 

- Добре бодай це, що ми оба в купі. Мо· 
же вигадаємо якийсь рятунок. Між ушкалами 

маємо союзника. Може дістанемо їх більше. 

Один ваш матрос Нуман лише про око пристав 
до ушкалів. Щастя, що то не він лишився тут 

у каюті тоді, коли ви мали вільні руки. Ви бу· 

ли б провалили голову вашому прихильникові, 

що хотів рятувати вас. 

- Не дуже вірю в його прихильність. Чому 
досі не прийшов сказати нам це ? 

- Не було нагоди. Мені вже сказав при 

першій нагоді. Очевидно, не словами, а погля

дом. Я надіюся дістати між ушкалами ще одного, 

або й двох потайних союзників. Між ними є два 

українці. 

- Як вони вже раз пустилисsі на такий про

мисл, то вони мабуть гірші від самих турків. 

Перевертні звичайно наt'\лютіші собаки проти 
своєї власної крови. 

- Я про них не думаю так зле, бо ще не 
знаю, що їх загнало між ушкалів. Ви звербу
вали їх у Сопуні, отже во,ни може будуть остан

ні в тій стороні з розігнаних на всі вітри запо
рожців. Коли то запорожці, то я легко доберу· 
ся до їх душі... О в!... Чи не заноситься на бу
рю? Яхтом сильно гойдає. 

В тривожнім вижиданню минала година за 

годиною. І день минув і ніч минула. Яхт гнав 

скаженим летом усе вперед і вперед. Ушкали сил· 

кувалися справити корабель у якийсь затишний 

закуток, але вітер не дав. Аж коли минула друга 

ніч, море втихомирилося. За ввесь той час вязні 
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не мали нагоди зробити щонебудь для свого 

уRільнення. Але й ушкали не могли виконати 

сnого наміру, бо буря відігнала їх від того 

острова, де був їх сховок. Полонені зискали на 

часі пару днів. На додаток ушкали· побачили 

турецькі і англійські воєнні кораблі на морю. 

Догадалися, що то нагінка на ушкалів. Отже 

отаман наказав розпустити всі вітрила і гнати 

дальше. І знов плили цілу добу. 
СивенькиА став наслухувати. Перед .ІJ.верми 

каюти постійно сиділи два вартовІ. Тепер вони 

балака.1и по-українськи. 

- Я тобі кажу, Юрку, що ми вже давно 
минули остров Родос, - говорив один вартовий. 

- То не може бути, - відповів другий. 
- Чому не може бути? Корабель летів 

з такою скаженою скорістю, що я не здиву

вався б, якби ми нараз опинилися при берегах 

Святої Землі. 
- Якщо ми справді минули Родос, то не 

скоро дістанемо нашу пайку з того окупу. При 
цім вітрі й за місяць не доберемос~ назад у 

наші сторони, ще й до Стамбулу ... Знаєш, Ва
силю... мене цілу ніч морочила нова думка. 

- Ну? 
- То якісь добрі люди, той анГлієць і той 

турок... Як вони, хоч самі в такій скруті, дба

ють за свою служ'бу ! Англієць загрозив, що 
як не впевниться, ·що його люди дістають до

бре їсти, то він про окуп і балакати не буде. 

- Так що з того? Ми їм не поможемо. 
- Як схочемо, то поможемо. І гадаю, самі 

краще вийдемо на . тім, як сидячи дальше в тІм 
болоті, в яке з біди влізЛи. 

- Рк помогти їм, і яку з того . можемо 
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мати користь? Хіба ту, що на наших душах 

менше буде гріхів. 

- Той англієць багетенний багатир. Га
даю, що як при нашій помочі не дасть окупу~ 

то не поскупиться кинути й нам яку сотку ча· 

стику того, що від нього зажадав наш пан. 

- І я так l'.умаю... Гм... Якби ми так по· 
розтинали їм пута і трьом матросам, то разом. 

з нами було б сім проти пятьох ... 
- То може б з ними прбалакати? Покищо· 

бодай сказати їм, що можуть на нас поклада

тися. 

- Піду до них, бутьтоби на оглядини, чи не 
повитягали з постронків рук або ніг. Щоо сю
ди не було чути розмови в каюті, ти вийми 

сопілку і грай увесь час, поки не надійде хто, 

з ушкалів. Як сопілка замовкне, то це для мене 

.буде знак, що хтось надійшов і я зараз вийду 
з каюти. 

Синенький чув кожне слово цеї розмови. 
За дверми заграла сопілка. В нього забипосsr 
серце. Сопілка грала "ой не гаразд запорожці". 
Двері відхилилися й увійшов вартовий. 

- Обернися І - крикнув до Синенького. -
Нехай подивлюся, чи руки ще спутані. 

- Боїшся, щоб я тебе не поблагословив 
так, як англієць отого ? - Синенький спитав. 

ПО·украЇНСЬІ$И. 

Юрко випупив очі і з широко відчиненими 
устами вдивлявся в Синенького. 

- Ви... ви говорите по·нашому ? Ви може ... _ 
й наша віра? 

- Ті острі слова, з якими тя звернувся до. 
мене, якось не сходяться з тим, що ти врадив 

з твоїм товаришем Василем ... 



- Ви чули нашу розмову?... Як так, то 

вже знаєте, що ми оба не вороги вам. Я про

мовив так гостро, бо не знав, як зачати. Тепер 

може самі скажете, як видобути вас з тої біди. 

- Ти від ки родом ? 
- Я з тих запорожців, що сиділи під Со· 

лунем. Я і мій брат Василь, що під дверми ви

граває на сопілці. Ми . оба були на роботах у 
Царгороді. Коли ми минулого року вернулись, 
в нашім селі вже були самі чужі. Турки вивезли 

наших кудись до Малої Азії. Ми загадали по
мандрувати за нашими. Щоб щось заробити на 
ту далеку дорогу, пішли на службу до тих 

ушкалів. 

- То нам одна дорога, бо й я з тих самих 
запорожців. І я вертався до своїх, та дізнався, 

що вони десь в Азії. 
- Ви наші? І Ви подабаєте на небіжчика 

Степана Синенького ... Може ви його брат, той, 
що пішов до турецького війська і довів до бун

чука? ... 
- Мій брат помер?... Він був двацять ро· 

ків старший від мене. 

- Отже ви таки його брат... Йосип? ... 
Хтось іде, бо сопілка замовкла ... Мовчи І -'Юрко 
крикнув, - бо канчуком по ріжу спину ! 

Двері відчинилися і .увійшов отаман. 

Що тут таке ? - спитав. - Чого кри· 

чиш? 
Той пес хоче, щоб розпутати його 

І ганьбить мене, вас, нас усіх, - Юрко відповів. 
- Нехай кричить. Це йому не поможе. 

Йди на своє місце. 
- Як по окуп пішпю аж до Стамбулу, -

отаман промовив, копи Юрко вийшов, - то мок 
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подорож туди й назад буде довго трюJати. Тим 

самим буде довго тривати ваша неволя. Цей 

час скоротив би твій товариш, якби міг роздо· 

бути окуп деінде, приміром в Адалії. То також 

велике місто й має багато великих англійських 

фірм. 

- Що він говорить 7 - спитав Мортон. 

- Ми мабуть обїхапи ціпу Мапу Азію, -
відповів Сивенький, - бо він питає, чи не міг 
би окупу дістати в Адалії. МусиІ"'Іо бути неда
леко цього міста. 

- Скажіть йому, що Мортон скрізь дістане 

гроші... Нехай пішпе до Адапії, скорше спійма
ють його. 

- То ще вел~ке питання, чи в Адалії спій
мають. Там навряд чи догадаЮться, що наші ли
сти доповнені потайним письм()М. Для нас краще 

буде, як він поїде аж до Царгороду ... зискаємо 
на часі. 

- Що мені з того вашого зиску! Ми вже 
через бурю зискали на часі більше, як зразу 

надіялися. Та проте ще лежимо, неначе ті ба

рани на заріз. 

- Це вже не довго, бо між ушкалами ма

ємо аж трьох союзників... Але... я маю нову 

гадку. Чи ви, висвободившись, завернете до 

Трої? 

- дні сниться мені І Я поїхав би просто 
до Адани. 

- Льорд каже, - звернувся Сивенькнй до 
ушкала, - що в Адалії не роздобуде грошей.· 
Фірма, яка виплатила б для нього потрібну су
му, є аж в Адані. 

То поїдемо до Адани, - сказав ушкал. 

- Тільки в такім випадку наші листи нідо-
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чого. Мій взагалі без вартости, бо я в Адані не 
маю ні грошей, ані знайомих. Листа льорда тре
ба написати інакше й інакше заадресувати. 

- Добре. Покищо ваші листи будуть у ме

не. Як nідїдемо ДО Мерсіни, виладуємо вас на 
беріг і тоді твій товариш, нехай буде, що він 
льорд, напише· нового листа. Коли ти не маєш 
в Адані грошей, то льорд заплатить за тебе. 

Ушкал вийшов. 
- На чім стало ? - Мортон запитав. 
-- Стало на тім, що поїдемо до Nерсіни. 

Ви маєте по окуп написати нового листа до 

Адани. До того мабуть не прийде, бо міркую, 
що ми будемо на волі, ще заки підпливемо під 

Мерсіну. Ваш яхт ді-станемо назад у наші руки ... 
причалимо до устя ріки Сейгун, при якій лежить 

Адана. Звідти ви підете вашим шляхом, я піду, 
як ви це самі радиЛи мені, з Адани в глибину 

Малої Азії, щоб віднайти оселю моїх запорож
ців. 'БуДу мати двох товаришів, моїх земляків. 

- Звідки візьмете їх ? 
- Вони 'сидять під нашими дверми. Поки-

що, вони ще в службі ушкала. Завтра-позавтра 

будуть нашими спасителями і товаришами. 

- І добре вийдуть на тім. Заплачу. 
Яхт плив дальше. Коли смерклося, до каюти 

увійшов Нуман. Приніс вечеру. Нахилився до 
вуха Сивенького і шепнув: 

- Ефенді І Завтра досвіта мусить усе рі

шитися. Ми тоді будемо. недалеко Мерсіни. Вас 

висадять у місці, віддаленім три милі від Мерсі

ни. Там будете мусіти зладити нове письмо 

в справі окупу. Боюся, що хоч прийде окуп, 
вас не пустять на волю Брат отамана пізнав 
вас, бо колись служив під вами; як ви ще були 

32 



нижчим старшиною. Він сказав отаманові, що 

ви паша. Тепер отаман потерпає, що якби пу
стив вас, то ви не простите йому і знайдете 

спосіб спіймати його. Англійця отаман не бо;іть· 
ся, бо знає, що він буде щасливий, як діста· 
неться на волю, хоч і таким великим коштом. 

Як повечеряєте і я прийду по посуду, скажу 
вам решту. 

Нуман відійшов. 

- Що він говорив ? - спитав Мортон. 
- Що ми вже недалеко Мерсіни і мусимо 

.:~робити кінець нашій неволі. 

- Лише тільки? Тих пару спів? Він щось 
більше дув до вашого уха. 

- Все було пусте. Найважніше це, що я 
вже переповів вам і це, ще І'ін поможе нам. 

GyAe нас вісім проти чотирьох. Між ними буде 
той ваш матрос, що пристав до ушкалів. 

По якімсь часі Нуман прийшов по по

суду. 

- Хто сидить на варті перед каютою? -
спитав його Синенький. 

- Два брати, - відп_овів Нуман. 

- Один із них грає на сопіпці. ВИйди й по-

проси його, щоб заграв. Скажи, що ми любимо 

слухати. 

- То добре, - сказав Нуман. 
- Не будуть чути, що балакаємо. 

Нуман вийшов і по хвилині обізвалася со

пі.'Іка. 

- Може б ти пристарав нам бодай одного 

ножа, - Сивенький загпворив до Нумана, копи 

тон свійшов знову до каюти. 

- Я вже приніс. Ось вам два кинджали 

і дпа nістолі. Сховайте добре, щоб отаман не 
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побачив, як прийде на оглядини. Лежіть терпе· 
пиво ще ту ніч. Досвіта знову прийду до вас 

і будемо кінчати діло. 

- Можеб ми покінчили зараз? Поговори 
з обома вартовими. 

- Ліпше не балакати з ніким. Готові зараз 

побігти з язиком до отамана. Тоді все про· 
пап о. 

- Не побіжать. Вони мої земляки А у змо
ві зі мною. Вони ще пише не знають, що А ти 
з нами. Скажи од~ому з них... скажи Юркові, 
щоб зараз прийшов сюди. Ти йди до твоїх по
вязаних товаришів і зараз порозтинаА їм пута. 

Решту я беру на себе. Ти пильнуй ·того, що 
при кермі. 

Нуман вийшов ; увійшов Юрко. 
- Ось тут лежить ніж, - сказав до н~ого 

Синенький. - Розітни ремінці на моїх руках 
і вертайся на своє місце. Як до каюти прийде 

отаман, то повалю його і звяжу. Як прийде 

з братом, то брата візьме на себе мій товариш. 

Синенький обернувся до lОрка спиною 
і цей розтяв кинджалом ремінь. СивенькиА сам 

розтяв пута на своїх ногах і приступив до f·1ор

тона, щоб і його увільнити. 

- Чим звяжете ушкалів? - спитав Юрко. 

- Правда ... не маю чим. Принеси яких 

мотузків, але живо ! 
Юрко вискочив з каюти. Саме тоді Нуман 

відходив по розмові з Василем. По хвилині Юрко 

вернувся з кількома ремінцями й мотузками. 

- Я чув, що Василь розмовляв з Нума

ном - сказав Синенький. - І він у змові з на

ми. Скажи йому, щоб заопікувався братом ота

мана, якби отаман прийшов сюди без нього. 
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Тепер вертайся на своє місце, щоб отаман не 

догадався, що ти в змові з нами. 

- Коли Нуман з нам~:~, то справді нема 

чого гаятися, - відповів Юрко. - Можна за· 
чинати таки зараз. 

Юрко вийшов. Сопілка ще хвилину грала 

і замовкла. 

- Мабуть іде ушкал, - Сивенький промо· 

вив до Мортона. 

- Будьте готові. Як прийде з братом, то 

ви беріть на себе брата. Щоб нам зручніше бу· 
по схопитися на ноги, сядьмо. Закиньте на ноги 
дергу, щоб на перший погляд не побачив, що 

ми неспутані. 

Оба сіли А понакривали ноги .-.ергами. Ру· 
ки держали за спиною, начеб ще були по· 
вязані. 

Двері від каюти скрипнупи і на порозІ 
станув отаман. За ним стояв його брат. Хвипи· 

ну стояв мовчки, неначе ждав щось. 

- Ну? - гукнув до вязнів. 
Вони й не глянули на нього. 
- Ну?! - крикнув ще раз. 

- Ну-ну! - Сивенький відповів, глянувши 
на нього з глумливою усмішкою. 

Синенький хотів, щоб оба ввійшли до каюти. 

- Ти вже забув, чого ми навідуємося до 

вас? - отаман кричав. Обернися до мене 
спиною. Покажи руки! 

- Мені добре так, як тепер сиджу. Хіба 
що хочеш розвязати? Коли ти такий ласкавий, 

то сам потруднея за мою спину й розвяжи. 

Чи ти бачив коли такого безпичника?
отаман звернувся до свого брата. - Іди поди· 

витися, чи англієць добре звязаний. Я огляну 
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цю собаку. Але на пращания дістаке від мене: 
нагайкою по спині. 

Оба вступили в каЮту. Ь туж мить Сивень
киА, випрямивши ноги, коnнув отамана так, що

той упав лицем на землю. Сивенький на нього. 
і придавив його до землі колінами. Одночасно
схоnинея Мортон і ще заки брат отамана отя
мився, вхопив його обwуч за горло та сnустив 
nід свої ноги. 

- Люди, рятуйте І - крикнув отамАн. 
До каюти вскочили Василь і ЮрКо. Кину

лися вязати отамана. 

- Ви вдуріли? І - ревів отаман до них. -
Вй сліпі? Ви сказили ся? Придивіться ліпшеL 
Я ваш отаман. Його стягиіть з мене і звя• 
жіть І 

Ми вже знаємо, . кого вяжемо. Тепер на
шим отаманом той, що на тобі сИдить. 

Зараз по тім, як отаман крикнув ,.рятуй

те І", роздався крик при кермі корабля. Бачучк 

отамана вже звязаного,. Сивенький вхопив кин
джала і пістолю, та вийшов з каюти. До каюти 

nідходив Нуман. 
- Хто то кричав і чого? - спитав його

Сивенький. 
- То кричав керманич, як летів коміть го

ловою у воду. Я не мав мотузків, щоб ·звязати 
його, отже взяв тай кинув у море. Зрадника,. 
що відстав від нас і щиро пристав до ушкалів,. 

скинули в море увільнені мною товариші. 

З каюти вийшов Мортон. 

- Брат отамана добре звязаний ? - спк
тав його Сивенький. 

Не треба. 
- Обережність не зашкодить. 
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- Обережність вже не потрібна. 
Василь і Юрко вийшли з каюти, несучи 

-отаманового брата. 

- Він у замороці ? - спитав Синенький. 
-У такій,- Юрко відповів,·- що й вода 

не розрухає його. Він небіжчик. 

Трупа занесли на край яхту кинули 
в море. 

- Що зробимо з отаманом? спитав 
Мортон. 

- Вкиньте в море ! - кричали матроси. 
- Так не можна. Найліпше було б узяти 

його до Адами. Ми повинні передати його уря .. 
дові намісника Адами. Не знаю, чи там тепер 
вапі, цебто намісник, чи адміністратор-мутеса-

1'іф. Тільки з цим буша б велика м,орока, бо наш 

кора~Р.ль аж до самої Адами не підїде. Адама 
в глибині краю над рікою Сейгун. Може б кра
.це в:дставити його до Мерсіни і там передати 

-управителеві округа ... мудірові? 
- Робіть з ним, що самі думаєте, сказав 

Мортон. - Dи турецький паша, отже краще 
.знаєте турецькі закони й звичаї. 

- І Адана і Мерсіна має свої добрі й лихі 
сторони. До Мерсіни легше вязня приставити, 

як до Адани. В Адані могли б задержати нас. 
Бог, знає, як довго, може аж до закінчення 
процесу. Я не міг би так легко викрутитися, бо 
намісник більша фіrура, як я, я тільки паша 

з одним хвостом. В Мерсіні мудір багато ниж

-чий від мене. Не пише не задержував би мене, 

але й на мою просьбу повісив би ушкала без 
судового процесу. 

- То везім його до Мерсіни І 
- Копиж бо в Мерсіні, як його не пові-

37 



сять зараз на наших очах, то він, як ві.в.і'демо, 

пі-.ппатить нудІра і цей випустить Аого. 

- Нехай пускає І· Ми вже маємо сатисфак· 
цію. Окупу не дамо. Його вЛаснІ грошІ, які має 
з собою, еконфіскуєно 1 роздамо службІ. Його 
брат І два товариші, хоч вода не те саме, що 

w~бениця, в норі. 

38 



в ДОРОЗІ до с в о ух 

СивенькиА пішов за порадою Мортона. 
Причалили до Мерсіни, видали ушкала кава
сам*) мудіра і, закупивши свіжих харчів, пусти

ЛИ.)=Я дальше. При устю Сейгуна СивенькиА 
і Мортон лишили корабель під опікою служби, 
наймили два мули і пустилися до Адани. В Ада

ні Мортон хотів купити коні А усяку всячину, 
потрібну йому в подорожі на Евфраті. Йому 
треба було також знайти драr'омана і когось, 
що купив би його яхт. Синенькому потрібні бу

ли три верхові коні і вючак. 

- Знаєте, до чого я додумався ? - звер

нувся Мортон до Синенького, коли пішли на 

обзорини коней. 
Що верблюди були би ліпші як коні 7 

- Не те. Я думаю, що Евфрат не втече. 
Та не втече, хоч уже тисячі або А мі

льйони років втікає... тече, А тече і не витече. 

- Але ви втечете мені ... як я поїду на 
право, ви на ліво. 

- Я не втечу вам, лише ви мені. 

- Жарти на бік. Чи ви пишаєтеся між ва-

шими, як знайдете їх ? 
- З тим наміром їду до ни>.:. А11е ... Про це 

багато говорити. Я. відпочивши між своїми, га-

•) ПолІце>1м. 
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даю пуститися в дальшу дорогу ... ПроАти Малу 
Азію до решти, аж до Чорного моря. Відти 
мабуть з Трапеаунту поїду морем на Кавказ. 
Що буде дальше зі мною, я тепер ще не знаю. 
До цеї пори я не казав вам, яка ціль моєї ман
дрівки. Тепер, коли вас вже добре знаю, ска
жу. Я хочу мою громаду переселити на Кубань, 
куди від довшого часу стягаються з усіх усю

дів недобитки давніх запорожців. Але це можна 

зробити лиш у тайні перед турком. 
- Розумію вас. Ви хочете, щоб потомство 

славного племени запорожців знов Зійшлося до 

купи. Щоб усім була одна доля А недоля. 
- Ви вгвдали. 
- Ви краще знаєте ці сторони, бо ви ту-

рецький паша. Як міркуєте? Чи подорозі до 

вашої оселі є звірина? Добре полювання? 

- Тої звірини напевно більше, як у вашіА 

Англії. Більше як на устю Дунаю, де ви так 
довго полювали. 

- Евфрат не втече. Їду з вами' І Купуйте 
коні і все, що потрібне на дорогу. Купіть коні 

для мене, для себе, для ваших товаришів і для 

Нум ана. Я Аого беру з собою.· Для себе і для 
мене купіть арабські. Коні найліпші, які в Адані 

найдете. Я плачу, маю гроші. При купні коней 

я непотрібний, бо ви також знавець. Може кра
щий як я. Я Аду між купців, що торгують ко

раблями. Яхт продам, бо тут він уже нам не 
потрібний. Як треба буде, то в Тралезунті ку

плю інший. Як знаАду тут купця, то зараз поїду 
з ним і передам йому проданий яхт. Із служби 
відправлю трьох. 3 собою візьму тільки Нумана 
А обох запорожців. Ждіть нас у гостинниці. Оче
видно з купленими кіньми й усіма іншими речами. 
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- Ви в тім вашім англійськім костюмі не 

можете 'їхати з нами .. Ми по змозі мусимо їхати 
непомітно. Якнайменше стягати на себе увагу 

азійських .а.икунів. Мусите купити турецький 

одяг. 

Мортон упхав Синенькому в руки гаманець 
із золотом і відійшов. Синенький купив пять 

коней, турецький одяг для Мортона і пішов до 

гостинниці відпочивати. 

На другий день з Адани виїхало пять вер· 
хівців: Синенький, Мортон, Василь, Юрко й Ну

ман. Синенький і Мортон їхали на таких ара
бах, що всі стрічні ставали й дивилися за ними. 

Один із них, що тоді, як вони виїздили, вїздив 
до міста, погрозив їм пястуком. 

- Ви бачили цього, що саме перед хвили
ною минув нас? - Мортон спитав Синенького. 

Цього на мvлі ? 
Так! 

- Я не дивився в той бік. 

- Я теж йому добре не придивився, бо 

не було часу. І ми їхали скоро, а він чвалав. 
Але я присягнув би, що то наш ушкал, якого 

ми передали мерсінському мудірові. 

- Не було б нічого дивного. Я ж казав 

вам, що він мабуть підкупить мудіра й вийде 

на волю. 

Ми забрали всі його гроші. 

- Такі, як він, скрізь мають спільників. 

- Може б вернутись до Адани і зробити 

на нього донос? 

- Він не такий дурний, щоб ждати на на

слідки нашого доносу. Як вернемось до міста, 

то він буде знати, чого. Втече і донос лишить

ся доносом. 
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- Отже Удьмо дальше І 
Поїхали дальше горі Сейгуном. Ухали не 

дуже· кваплячи ся. Ще з годину до смерку Си· 
венький задержав товариство, кажучи : 

- Не знаємо, чи саме там, де ніч захопить 
нас, буде добре місце на нічліг. Тепер ще ясно, 
отже можемо розглянутися. Нам треба знайти 

місце, яких тисячу кроків подальше, щоб не 

при самім шляху. Заждіть тут на мене, я пірну 
в ці кущі. 

Синенький щез у кущах. По д.обрІй хвипинІ 
вернувся і хивнув на товаришів та А повів Ух 

за собою. Завів їх на малу галявку й, зіскаку
ючи з коня, сказав: 

- Отут будемо ночувати. Якби хто йшов 
шляхом, то ні нашого вогню не побачить ні кас 
не почує. 

Всі позіскакували з коней, повязали Ух до 
h.упи арканами І пустил11. пасти. На середині га
лявки розклали вогонь, повечеряли й полягали 

спати. І<'ожний поклав біля себе рушницю з-за 
пояса, кожкому визирали пістолі й ножі. Першу 
варту мав СивеР.ький, другу Нуман. Середопів
ночі Нуман розбудив Мортона, сам поклав го
лову на кульбаку і зараз заснув. Мортон витя

гнув кості, позіхнув голосно, так що аж коні 

здригнулися і став напихати люльку. Коои за· 

палив, JІЗЯВ свою кульбаку, заніс і-і під кущ на 

край галявки І сів на ній. Таким способом сам 
був невидний, а на своїх очах мав товаришів, 

що спали н~вкруги вогню і коней, що обчімху

вали з листя кущі. Рушницю поклав поперек 

себе на колІнах і пихкав люльку. 
- Скучно І - воркнув по якійсь годині l 

сплюнув. - Скучно І - повторив по яких пяти 
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хвилинах, витріпав люльку і став наново випи· 

хати. Підійшов до вогню, вибрав жевріючий ву· 
гяик і покпав на тютюн в люльці. Потягнув і 

відоймив люльку від уст. Став наслухувати. 
- Чи не зашелестіпо щось у кущах? -

подумав. - Там за кіньми... то мабуть якийсь 
звір підкрадається до коне А-. . • Може яrуар 7 
Може й пев ? Сюди й пьви, кажуть, заходять 
з Арабії ... 0 ... знов зашелестіло... Може б роз· 
будити товаришів? ... Ні І Сам спрібую. Зроблять 
великі очІ, копи мій стріл розбудить їх і я по· 

кажу їм вбиту пантеру, або й льва ... 
Вартовий встав, оглянув рушницю, чи в по· 

рядку і поволі, ступаючи обережно, щоб не 

спопошити звіря, пірнуа у кущі по тім боці га· 

яявки. Кільканадцять кроків перед ним зашепес· 

тіло і затихло. Він спинився і наслухував. Ше
яест повторився, але вже кільканадцять кроків 

дв,пьше. 

-Бестія занюхала мене і відступає!-думав. 

Пішов дальше, щохвилини пристаючи й на· 

сяухуючи. Шелест знов повторився, але знов 

кільканадцять крокІв дальше. Так ішов за цим 

Шелестом, аж вийшов з кущів і вліз у траву, 

високу по пояс. Наслухував, але вже не чув ні

чого. Розглядався, але й це не по!"Іогло, бо мі
сяця не було. Ніч така темна, що й на десять 

кроків не бачив нічого. 

- Бестія має добрий нюх, - воркнув. -
Втім а. 

Він вертався. Тепер ішов скоріше. Спішив

ся, щоб товариші, які побачать, що його нема, 

не тривожились. Він мав варту, отже не пови· 

нен був відходити, не поставивши на своїм мі· 

сцІ іншого. 
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- Мені мабуть час ішов скорше, копи я 
nідкрадався під того звіря, - думав.- Бо мір .. 
хую, я вже повинен бути в нашім таборі ... Вже 
зачинає свитати ... Ну, нарешті! 

Вийшов на гапявку й остовпів. Гапявка 
луета І Нема ні коней, ні тих, що спали. 

- Хіба без мене не відїхали ?... А може 
-справді відїхапи, щоб мене покарати за це, що 

я не видержав на становищі вартового 7 Цей 
запорожець, син військового народу, ще й ви .. 
хований у твердій воєнній ]:урецькій службі, 

жартів не знає ... Та то н~ та гапява І - крик .. 
нув з жахом. - Тут нема сліду вогню... Я збпу .. 
див і вийшов на іншу галяву, таку, як та, де ми 

заночували. 

Пірнув назад у кущі. дж задихався, так 

спішився, продираючись крізь гущу. Нараз ста .. 
нув. Почув голоси... праворуч. Метнувся туди 
й вийшов з кущів на гапявку саме в тім місци, 

де лежала його кульбака. Його товариші вже 
не спали. Роздували погаспий вогонь і падили 
сніданок. 

- Ви так рано вже на ногах 7 - спитав 
приступаючи до них. 

- А ви пане Мортон, де лишили коні 7 ·.т
спитав його Синенький. 

- Які коні? Наші? Я їх нікуди не водив. 

Я лишив їх тут ... отам, де Нуман припняв їх. 
Мортон глянув у цей бік. Коней не було. 
-То хтось украв їх. Очевидно. Як у краю 

самих конокрадів вартовий робить прогупьки, 

то коні мусять пропасти. 

- Ваш жарт, пане бригадир, несмачний. 

-Який жарт? 

- Що коні вкрав хтось. Ви мабуть хочете 

44 



покарати мене за це, що я на хвилинку поки· 

нув місце вартового. Ви спрятали коні в кущі 

й лякаєте мене, що їх хтось украв. 

- Не жарту;'о. Коли ми пробудиЛІ~ся і по· 
бачили, що нема ні коней, ні вас, гадали, що то 

ви повели їх до води. Тому й не розглядалися 

за ними. Ми зараз взялися ладити снідання, до· 

жидаючи вас із кіньми. Коли ж ви кажете, що 

ви коней не вивелй відси, то вони відіпнялися, 

чи зірвалися самі й пішли, або хтось украв їх. 

Зараз подивлюся. 
Синенький пішов до куща, до якого коні 

були припняті. 

- Тут були злодії! - крикнув, - відтяли 

коні й пішли з ними. Кінець аркана, що лишив· 

ся при гиляці, показує, що його хтось розтяв 

дуже гострим ножем... Куди ви лазили? Чого? 

Мортон розказав, як то було. 
- Тим звірем, за яким ви пішли, був один 

із злодіїв,- сказав Синенький, вислухавши 1"1ор· 

тона. - За нами, очевидно, слідкували злодії. 

Підrлянули, де ночуємо і ждали, аж заснемо. 

Коли ж побачили, що ми не всі спимо, але один 
вартує, взялися на хитрощі. Один заліз у кущі 

там, де стояли коні, й умисне шелестів, щоб ви 

це чули й гадали, що то якийсь звір. ·Ви далися 

натягнути й пішли звіря полювати, чи бодай 

прогнати. Тоді товариші того злодія, що мар· 

кував льва, вилізли з чагарника в іншім місці, 

відтяли коні і щезли з ними... Як ви покидали 

становище вартового, треба було збудити когось 

з нас і поставити на своїм місці... Через вашу 

необережність пропали коні ... такий маєток І 
Куплю другі. Гроші маю. 

- Чи ви були б купили мею друге горло ? 
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- Що ваше горло має спільного з кіньми? 

- Бо то тільки якийсь дивний випадок, що 

злодії не порізали нас спячих. 

Мортон почіхався в потилицю. 

- Вже більше такої дурниці не зроблю ... 
Вертаємось до Адани? Очевидно пішки. 

Чого до Адани ? 
- Купити нові коні. 
- Хто знає, чи до Адани не дальше, як до 

злодіїв... Насамперед пробуйно відібрати вкра

дені. 

- Ви· здуріли? І Пішки доганяти верхових? 
-.Я так уже нераз доганяв і пєреймив. 

Зрештою, як не доженемо й не відберемо, то 
подарозі попадемо на якісь оселІ, де буде можна 
купити. Не треба аж до Адани вертатись. Ще 
нема пів години, як злодії були тут. Вже роз
виднюєтьсЯ, отже спід знайдемо. Кожний нехай 
бере на плечі своє майно, кульбаку, І ... в до· 
рогу! 
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к о н о к р д и 

По хвипинІ ціпе товариство вийшпо з кущів 

на .цопину по правім боці ріки Сайгун, що ви
пливає з середини східньої Мапої Азії І пливучи 
на попудне попри Адану, впивається в Серед
земне море. В .цопині попапи на слід кількох 

коней, що зпивався з такимже спі.цом вІд по

лудня. Сполучені спі.ци показували, що коней 
бупо десять або й біпьше. Товариство пішпо за 
цим спІ.цом і по годині зайшпо .110 мІсця, де рі

ка Сайгун тратить цю назву. Сейгуном зветься 
ріка, що повстала з двох рік: західньої Саман
пІч І східньої - Сарансу. Вони зливаються 
в місці, до якого зайшпо товариство, і творять 

одну ріку Сайгун. Спід ішов .цапі правим бере~ 
гом Саманпіча. Товариство повернулось на піво, 
щоб іти .цапі за спі.цом. Ледве зробили кіJаока 

кроків, побачили стовп диму. З рушницями го• 

товими до стрІпу підступили бпижче. При вогні 

сидів туркмен і припікав кусень баранини. В ру

ці держав ремінь припнятий до уздечки д.вох 

коней. Синенький поздоровив його. 
- Ти давно тут? - спитав. 

- Бачиш, що мясо щопиш приемапив ... 
Я тут не біпьше, як чверть години. 

Звідки? 
- Іду .цопі рікою... до Адани. 
- Не бачив ти Уз.ццІв з десятьма або й 

більше кіньми. 
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- Бачив. Поі"хапи горі рікою . . . Було і"х 
шість, коней мапи дванадцять. Між ними два чу
дові араби. То туркмени з анr'орського повіту. 

Розмовляючи з туркменом, Синенький пі
дійшов аж до нього. 

- То зЛодії, - сказав, - що вкрали наші 
коні. Ми зд.оганяємо їх. 

Туркмен розсміявся. 
- Пішки ? І ~ спитав здивований. 
- Маємо коні. 

Туркмен з жахом глянув на Сиве-нького. 
- Ще маєте коні? То ви мапи більше як 

шість? 
В туж мить Синенький вхопив його за гор

по, звалив на землю і притис колінами. 

- Вяжіть І - крикнув. 
Василь, Юрко і Нуман прискочипи і звяза

пи туркменові руки й ноги. 

- Маєми коні. - Кара Юсуф промовив до 
нього. - Ті два, що їх тво)" товариші в своїй 

глупій хитрості залишипи з тобою. 

- Гадаєте, що то спільник злодіїв?- спи

тав Мортон. 
- Чи гадаю? Я вже раз бачив його. 

В Адані Ііа кінській торговиці. КопИ я купував 
коні, він також був там і балакав з купцем. 
З їх розмови я виміркував, що то він продав 

купцеві ті коні, які я купив. Коли почув, кілько 
я заплатив, докоряв купцеві, що надув його, 

бо дав йому замало. 

"Є різниця між тобою і мною", купець від
повів йому. "Я продаю товар куплений за мої 

гроші, ти продав річ крадену. Хоч я на пере
продажі заробив сто процент, то мій зиск ще 

не такий як твій". 
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То в Адані можна так?- Мортон запи-

тав Можна публично продавати й перепро-

дувати крадені коні ? 
- Можна, бо тут в азійських брадників

конокрадів крадіж коней не є крадіжжю. Тут 

це лицарське діло. Крадений кінь тут чесна во

єнна добича. Я цього туркмена зараз пізнав, 

як лише його побачив тут, і зараз догадався, 

що то нін зі сво"(ми товаришами вкрав наші 

коні... щоб їх ще раз продати. На додаток він 

сам зрадився. Ви бачили, які він очі зробив, 

коли я сказав, що ми ще маємо коні. Отже він 

знав, що ми тут мали тільки тих шестеро ко

ней, які він вкрав. Він здивувався, коли почув, 

що ми маємо ще якісь коні. 

- Коли то він обікрав нас, то пощо ли

шив~я ... неначе сам вліз у наші руки? Чому не 
втік з товаришами 7 

- Бо здогадувався, що ми, хоч пішки, таки 

пустимося за злодіями. Отже він лишився, щоб 

нас справити на фальшиву дорогу. Коли сказав, 

що злодії, яких він бачив, з анf'орського повіту, 

цебто на захід відси, то вони безпечно возь
муть не на захід, а на схід. З його розмови 

з купцем, якому продав коні, виходило, що він 

з вілаєту (повіту) Сівас. Мабуть десь недалеко 

відси буде f'рунт, на якім кінські копита не ли

шають слідів. Там злодії возьмуть на право 

і проберуться через ріку. Якби ми повірили, 

що вони з анrорського вілаєту, те ми взялн б 

на ліво. Ось як той туркмен Х": іВ нас зму

друвати. 

- Хоч би И так було, як ви кажете, то ми 

наших ко11ей таки не дістанемо. Поминувши це, 

що злодії сильно випередили нас, вони всі на 
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коня"'~ Н::~ ..-ас пятеро пише ті два коні ватажка 
хонодраді в. 

- Конокради не дуже будуть квапитися 

з двох причин. Вони знають, що ми лишилися 
без коней. Це одна причина. Друга ця, що му

сять дожидати свого ватажка. Мабуть першим 
бродом, перед яким згубиться їх спід, вони про

беруться на той бік і по тім боці будуть дожи

дати ватажка. Як їх не переймемо ще по цім 
боці, то безпечно знайдемо їх по тім, зараз за 

першим бродом. 
- Ви, бачу, не дочуваєте. Мушу ще раз 

сказати вам, що нас пятеро, коней маємо тіль

ки одну пару. 

- Вистане. Лише ми оба будемо доганяти 

конокрадів. Решта товариства разом із ватаж
ком nіде за нами піш~и. 

- А nильнуйте, щоб не втік! - звернувся 
Сизенький до тих, що пишалися. - Як згубить
ся наш спід, то не йдіть далі. Лишіться на місці 

й дожидайте нас. 

Синенький і Мортон сіли на коні й пусти

пися чвалом вперед. Коні були добрі, спід коно

крадів виразний, отже за три години лишили 

за собою величезний шмат дороги. Здогад Си· 
ненького справдився. Трава, зразу висока, пе

рейшла в мураву. За кілька хвилин виїхали на 

каменисту пустиню, на якій копита не лишали 

слідів. 

- Тепер - промовив Синенький -- треба 
нам сховати коні й розглядатися за конокрада

ми. Може й брід де близько тут. 

Над самою рікою був чагарник. Туди за

вели коні. Сивенький ,ІJишив Мортона з кіньми, 

сам пішов на звіди. Ішов кущами коай ріки. 
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За годину прийшов до броду. РІка бупа тут ду· 

же широка і ппитка. Став приглядатися бере· 

гові, ane слідів не знайшов ніяких. Роззувся, 
взяв чоботи під паху і вступив у воду. Дно ріки 

було каменисте. Зверху кожний камінчик був 
обтягнений бруднозепенковатим, ховзким поро· 
етом.. Треба було добре пипьнуватися, щоб не 

поховзнутись і не впасти. 

- € спід! - сказав до себе. Вийшов на· 

зад на беріг і вернувся до Мортона. 

Ну? - спитав Мортон. 
Вони вже по тім боці. 

Ви бачили їх ? 
Їх самих ні, ane їх сліди... на дні ріки. 

Коні хонзалнея і стираючк копИтами з каміння 

поріст, поробили на них сліди. Сліди зовсім 
свіжі. 

Оба підїхали до броду і злізли з коней за 

кущами, так щоб ніхто :t того боку не міг до· 
,-ля нути їх. 

- Досі я все вгадав, - промовив Сивень· 
кий. - Апе де вони тепер? Очевидно, за рі· 

кою дожидають СВОГО ватажка. Тільки питання, 
в котрім місці? Чи може зараз за рікою, чи 

дальше? 

- Нащо вам це знати? 

- Бо як вони над рікою, то будуть видіти, 

що йдемо до них. Можуть привітати нас оловом. 

Не мuжна б в іншім місці перейти ріку? 

Обійти їх? 
Це добра гадка. Вертаймось. Ми вже 

минули один брід. Там вони не перехuдипи ріки, 

бо їх спіди бупи б зараз повели до них. 

Оба вернулись до- першого броду. Саме 
в хвилині, як хотіли вїхати в воду, почули го· 
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лоси. То надійшли їх три товариші, що вели 
з собою звязаного ватажка. 

- Добре, шо ви тут, - привітав їх Сивень .. 
кий. - Підете з нами на той бік. Побачимо, 
яка ріка глибока. Як можна чоловікові перейти 
без коня, то, опинившись по тім боці, дам вам. 

знак. Як лише верхи можна пробратися, то. 

Мортон вернеться до вас з обома кіньми. Я за .. 
жду по тім боці. 3 Мортоном nробереться че .. 
рез ріку один із вас і знов вернеться з обома 
кіньми по другого, цей по третього, третій по. 

конокрада. 

- Не втече, як на хвилину лишимо його. 

тут самого ? - спитав Нуман. 
- Як добре звяжеш його і привяжеш до. 

деревини, то не втече. 

Сивенький і Мортон вї~али у воду і по. 
хвилині були на другім боці. Мортон не злазив 
з коня. Взяв другого за уздечку і вїхав знову 

в ріку. 

- Ми таке вигадали, - промовив до нього, 

Нуман, - що насамперед вишлемо з вами коно .. 
крада. Якби він лишився тут на кінець і не, 

схо·•·ів лізти на коня, то один хлоп не дасть. 

собі з ним ради. Тепер нас чотири. 
Туркмена посадили і звязали ноги попід. 

черево коня. Мортон провів його на той бік· 

і вернувся по Нумана. Нуман перевіз Василя" 
Василь Юрка. 

- Тепер підемо всі,- Синенький звернув
ся до товариства.- Підемо пішки, прокрадаючи

ся поміж кущі. Обережно, бо в кожній хвилині 
можемо натрапити на них. Щоб нас не виявили 
коні, ти, Василю, будеш іти за нами на відстань. 

яких триста кроків. Поведеш кorti й конокрада .. 
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Пустипися кущами, вузькою долинкою, що 

тягнуJІася між рікою і довгим хребтом високо

ю пact-ta гір. Копи вже були недалеко другого 

•броJІ.у., Синенький спинив товаришів і став сам 
tти обережно вперед. За мапу хвилину вернувся. 

- Конокрадів вже тут нема, - сказав -
nішли дальше. Вони гадають, що вже згубили 
'Свій спід, отже йдуть дальше безжурtю, зали

Шаючи в траві виразні сліди. Я знову піду впе

ред, ви rwвoni за мною. 

Сліди конокрадів завели Сивенького в ши

року розколину скапи і крутими нетрями вивели 

на другий бік гірського пасма, в долину ріки 

Сарансу. Конокради перейшли і цю ріку. Си
венький заждав, аж надійдуть товариші. 

- Що нам тепер діяти ? - запитав. - Тут 

брід, апе за бродом невидні дпя нас їх рушниці. 

- Я ріку перейду, або переппиву, - ска

зав Нуман. - Як вони зараз за бродом і поба

чать мене, то бідного туркмена не будуть зай

мати. Як пару хвилин мине, і я з того боку не 

дам вам знаку, то буде доказ, що там є коно

кради і я в їх товаристві. Тоді їдьте дальше 
шукати іншого броду. Проберіться через ріку 

і зайдіть конокрадів ззаду. Там вже будете мати 

в мені помічника. 

Нуман розглянувся, скрутив кпунок якнай

тісніше, щоб не дуже пив воду, закинув через 

плечі й пірнув у воду. Поборов бистрину ріки, 

вийшов на беріг і щез з очей товаришів. Вони 
довго ждали на його появу, ane він не показу
вався. 

- Він мабуть впав у ·руки конокрадів, 

сказав Синенький. Їдьмо дальше ... 
- Чи то не він 7 І - крикнув Василь. 
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Хтось біжить згори, долі рікою вимахує ру

ками. 

Сивенький приклав до ока далековид. 

- То Нуман, - сказав. - Махає до нас, 
показуючи, щоб скорше Ати до нього. Ви оба, 
- Синенький звернувся до Василя і Юрка, -
дайте ваші одяги і рушниці на наші коні. Тур
кмена привяжіть до якого дерева і самі за нами 

в ріку І Як Нуман п·ереплив ріку, то й ви це 

в тнете. 

- Нам легше буде, - сказав Юрко, 

р'>здягаючися, - бо на спинах не будемо мати 
к.1унків. 

Синенький і Мортон вїхали в ріку. По тім 
боці вже дожидав їх Нуман. 

- Я підповз аж до їх леговища, і лежав 

на підслухах, - Нуман став зараз розказувати. 

- Вони недалеко звідси, в кущах. Десь неда

леко від них відпочивають якісь мандрівники. 

З підслуханої розмови виходить, що то якісь 
дуже багаті перси. Конокради чигають нtt них. 

Саме тоді, як я лежав на підслухах, конокради 
паприпинали коні до кущі-в і полягали в траву, 

щоб підлізти під леговище персів. Коло коней 
не лишили нікого. 

- Рушаймо ! - крикнув Синенький. - На
самперед веди нас до коней. 

Нуман пустився бігцем вперед. Синенький 

переказав Мортонові по-англійськи все, що чув 
від Нумана. 

- Відберемо коні, посадимо на н~-tх наших 
хлопців і скочимо рятувати· персів? - спитав 

Мортон. 
- Не йнакше. 

За малу хвилину коні були в їх руках. 
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Окрім вкрадених коней, було там ще пять ін

ших коней. Синенький і Мортон всіли на своїх 

арабів, Нуман, Василь і Юрко сіли на інші 

коні, вибираючи щонайкращі. Потолочена трава 

показувала, куди пішли конокради. 

- Не чути ніякого гамору, --- промовив 

Синенький. - Чи коt:окради забарилися, чи 

може перси вже відігнали їх? А може то так 

далеко, що конокради ще не могли підлізти під 

табор персів'? 

- Леговище персів не так далеко, - від

повів Нуман. - Ось у цім ліску, що відси видно. 

Конокради обходять лісок, або ждуть,~аж стем

ніє. Тому ще не чуємо крику, який звичайно 

буває при наскоку. 

- Гляньте вашим далековидом по лінії від 

меtІе до того найвищого дерева на підліссю, -
промовив Юрко. - На цій лінії; дві третини 

дороги· від нас до дерева, бачу в траві темну 

пляму. 

Синенький звернув туди далековида. 

- В траві лежить чоловік, - сказав. 

Кільканадцять кроків ліворуч лежить другий ... 
Праворуч також один ... Раз ... два ... три, чотири, 
пять. € їх пятеро. Мабуть буде так, як Нуман 

каже. Тепер іще день, отже перси моJ·ли б ко

нокрадів побачити. Ждуть, аж ніч позволить їм 

непомітно підсумутися під перське леговище ... 
- Міркую, -- промовив Мортон, - що як 

ми вже маємо наші коні, то наймудріше було б 

не гаяти часу, і не пхати носа не в наше діло. 

Перси мабуть повноліп:і, нехай самі стережуть
ся. З нас досить, як сполошимо конокрадів 

і остережемо персів, не рухаючися з цього 

місця. 
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- Правда ваша. Зробім це і їдьмо дальше 

Лише це треба зробити якось так, щоб зіАтиси 
бодай з одним конокрадом і сказати йому, що 

за рікою їх Rатажок привязаний до дерева. 

Hai..!J.o? 
Щоб вернулись до нього А увільнили його. 

Сховайтеся всі в кущі, - сказав Мор-

тон. Я один виїду з кущів і евисну так, що 

почують не лише конокради, але А перси. По
чувши свист, конокради, очевидно, оглянуться. 

Бачивши мене одного, ще А у цій стороні, де 

лишилися їх коні, прийдуть до мене. Будуть га

дати, що кличу їх. Тоді ви вийдете з кущів 

і скажете їм, що треба. 

- Чи вони до на~ прийдуть, не знаю. Мо
же не повірять, що ви один. Я гадаю, що відси 

можна буде підійти до них на кіль~а кроків. Не 

думаючи, що е хтось за ними, жаден з них і не 

оглянеться поза себе. Оглянуться хіба аж тоді, 
коли почують сапання наших коней. Рушаймо І 
Кожний із нас нехай возьме одного конокрада 

на мушку, щоб їх випередити, якби їм прийшла 

гадка стріляти до нас. Як станемо І я дам вам 

знак, ви свиснете. 

Кожний взяв у руки мушкет і товариство 

рушило вперед. За хвилину були від конокрадів 

не дальше, як на пятьдесять кроків. За кожним 

конокрадом стануа один їздець з мушкетом. 

Синенький звернувся до Мартона і показав на 
уста. Англієць вклав між зуби палець і свиснув. 

Свиснув так, що його сусідам праворуч і ліво
руч аж в ухах залящало. Всі конокради схопи

пилнея нараз на рівні ноги А озирнулися. 

- Рушниці на землю І - Сивенький кри· 

кнув до них, - а ні, то стріляємо І 
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Пять рушниць ВІІало в траву. 

- Всі до мене ! Але живо ! 
Всі конокради nідійшли до нього. 

- Ваше щастя, що наші коні знову в на

ших руках, - nромовив Синенький до них. -
Ми вас карати не будемо. Йдіть собі з Богом. 
Ваші рушниці лишаться тут у траві. Ви йдіть 
насамnеред за ріку. Там знайдете вашого ота

мана nривязамого до дерева. Увільніть його 

і верніться по свою зброю. 

- Чому теnер не nозволяєш взяти зброї? 
- сnитав один конокрад. 

- Бо ви засіли б на нас і nочастували б 
олuвом. Заки знайдете вашого отамана і заки 

вернетесь сюди по рушниці, ми вже будемо 

безпечні і ваші рушниці не будуть нам грізні. 

- На підліссю показалися якісь фіrури,
звернувся Мортон до Синенького. 

Цей глянув туди крізь далековид. 

- То перси, сказав. - Заалярмував їх 

ваш свист. 

- Чи можемо відійти ? - спитав один ко· 

нок рад. 

- Можете. А нехай вам більше не заба
гається наших коней. Як ще раз впадете в на· 

ші руки, то живі з них не вийдете ! 
Конокради пустилися бігцем і по хвилині 

щезли в кущах. Синенький звернув далековид 

в сторону ліса. 
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Т R Т R Р С Ь К f З Б І Г Ц І 

- Перси, що показались були на краю ліса, 

щезли, - промовив, відіймаючи руру від ока.

Лишився тільки один. Не довіряють нан. Той 

один, то мабуть їх вартовий. Нам треба б до

конче знати, що то за люди. Мож~ ще гірші, як 

ті конокради... Не хочуть вони до нас, то ми 

підемо до них. Знаючи, що вони там, нам нічого 

боятися їх. Коли пять туркменів не боялося йти 

на них, то ми не будемо боятися йти до них, 

ще й не з таким лихиІ't наміром, як прогнані 

туркмени. 

Товариство руш·ило. Коли вартовий під лі· 

сом зміркував, що товариство йде до нього, 

рушив їм назустріч. У половині доро:·и ~они зій

шЛися. Перс перший поздоровив їх. 
- Ти не сам тут, - промов~t!3 СивенькиИ 

до нього. - Перед хвилиною ми бачили під лі

сом ціле товариство. Де вони тепер? 

Перс замявся. Не знав, що відповісти. 

- Ви гадаєте, що ми не бачили вас, а ви 

нас бачили? 
- Ви справді бачиJІи м~не ... тоді, коли ще 

були там, ці.п:юм у долині? 
Сивенький виймиn з за пояса да:1ековид 

показав її персові. 
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- Не лише тебе, але всіх тих, що були 

з тобою nід лісом ... Хто вони? 
- То родина персів. Їде з Персії до Ада

ни ... Брат їде до брата. Я з його служби. Окрім 
вартового, ціле товариство спало. Пробудив нас 

свист і ми вийшли з ліса подивитися, хто свище. 

Мій пан також має таке скло, що несе зір на 
край світа. Побачивши вас, лишив мене на варті 

і сам пішов приготовити оборону леговища. 

- Нас не потребуєте боятися. Ми спокійні 

мандрівники, і по дорозі нікого не займаємо. 

двтім вас більше. Нас лише пять. Ваших під лі
сом я бачив, чи не шість. Мабуть ще й у вашім 

таборі дехто лишився. 

- Лише пять? - перс замітив недовірливо. 
Не бачиш? · 

- Та бачу. Але ... наш пан нарахував вас 
девять, чи десять ... Ви не всі тут. 

- Бо ваш пан дорахував до нас ще зло

діїв, які підкрададися до вашого добра. Як би 

не ми, то злодії були б добре обловилися, бо ви 

спали... В білий день спали ! 
- Ми спали вдень, бо їхали цілу ніч. 

- Може б ви мені розказали дещо з тої 
розмови, - nеребив Мортон. - Коротко : во
роги, чи приятелі? 

- Я ще розмови не скінчив,- Снвенький 

відгризся, - отже ще не знаю, що буде: по

бємоt:я з ними, чи будемо приятелювати. Треба 

було, їдучи між турків, навчитися по турецьки. 

- Мені цього не треба. 51 англієць. І маю 
гроші. Можу мати тільки драгоманів, кілько 

з Вавилону розійшлося язиків. 

- Вертайся до свого пана, - звернувся 

Сивенький до перса - і перекажи йому все те, 
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що чув від мене. Ще й те nерекажн йому, що 

-я турецький мірі-і-піно. Моє імя Юсуф. Як схо

че, щоб я відвідав його, то ти вийди на край 

ліса і дай нам знак. Ми тут будемо ждати най

_довше чверть години. Як до тої nори не пока

жешся ти, або хто інший, nоїдемо дальше туди, 

куди нам дорога. Ми їдемо на Анrору. 
Перський вартовий відійшов. Сивенький 

-скочмв з коня й ліг у траву. За його nрикладом 
nішла решта товариства. 

- Може ті nерси, як вони великі nани, бу

.дуть мати добрий nерський тютюн, - nромо· 

вив Мортон. - Я купив би. Добре заплачу. 

Перський тютюн то розкіш. Давно не курно, 
хоч маю гроші. 

- Мені бачиться, що то не nерси. Бодай 

той, що говорив з нами, ще менший перс, як я 

-турок. На нім пиш одяг перський. 

- Чому так думаєте ? 
- Він задобре говорить по-турецьки і до 

турецьких спів домішує слова татарські. То був 

татарин. 

-Або татарин не може бути спугою перса? 
- Може. Але що тут перс має робити ? 
- Англія відси ще дальше як Персія, а 

проте я тут. На цім nункті турецької землі з ці

лого нашого товариства лиш один Нуман- ту

рок. Я англієць, ви три заnорожці. Чому ж би 

ще й nерси не мапи тут явитися ? 
- Ваша nравда... Чи то не вартовий вер

тається ... Але вже верхом, бо чути тупіт. 
Сивенький nідвівся і глянув понад траву 

в сторону лісу. Від лісу чвалали два і'здці. То
вариство схоnилося на ноги ... 

- Сnравді ІОсуф-пашаі- крикнув перший 
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їздець, спинивши коня й зіскакуючи. - Що ти 

тут робиш, брате? 

- Чи то не Місах-мурза ? - відповів Си
ненький, приступаючи до нього. 

- Що ти тут, не дуже дивує мене. Але, 

від коли ти став персом? 

Місах стрепенувся й тривожно обкинув 

оком товариство Юсуфа. Юсуф зміркував, що 
Місах не хоче бути пізtrrаний і недовіряє това
риству. 

- Всі, що зі мною, мої приятелі,- сказав 
Юсуф, показуючи на своє товариство. - Той 
високий, кощавий, то турист з Англії. Ці два, 

такіж запорожці, як і я. Той пятиИ, туркмен, 

слуга англійця. Слуга настільки, що дістає пла

ту. Зрештою такий же товариш, як інші. 

- Чи я до суду віку буду стояти тут з ви

пупленими на вас очима і роззявленим ротом,. 

не знаючи, з ким ми зійшлися ? 1- Мортон спи
тав з досадою. 

- Вибачайте, - відповів Синенький, - але 

не я винен, що в Англії не говорять турецькою 

мовою і не розуміють Гі... Той перс, не перс, 

але татарин, мій воєнний товариш і приятель. 

Він, неабияка риба - татарський княжич, бо. 
син татарського бея під перською межею. 

- Такий, що їсть сиру кобилину? 
- Ти може в перській службі, що на тобі-

на твоїх товаришах перський одяг?- спитав 

Синенький татарина. 
- Мій слуга сказав мені, що ти сполошив 

зподіїв, що nідкрадалися rіід мій табор . . . Сам.. 

Бог прислав тебе сюди. Мабуть було б пропало 
все моє добро, бо в мене, окрім вартового, всі. 

спали. Може були б і порізали нас. Ти спас ме-
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не і мою родину... То мій син, - Місах додав, 

nоказуючи на свого молоденького, може пят

надцятьлітнього товариша. 

- Ти тут з родиною? 

- Зі мною жію·:а і ще один син. Ходи до 

мене... разом із твоїми товаришами. nодорозі 

почуєш причину, яка мене завела аж сюди і 

звела з тобою. 

Синенький переп...-і.з запросини Мортонові. 

Цей дуже радо згодився бути гостем татар

ського княжича, бо мав нагоду наочно переві

рити, чи татари їднть сиру кобилину. Товаристзо 

рушило ДО ліса. nопереду їхав Синенький з Мі

сахом. 

- Ти тепер у службі ? -- сnитав Місах. 

- Я службу взагалі вже покинув. Я тепер 

вже не Юсуф-паша... став назад запорожцем 

Осипом Синеньким. 

- Що ж ти тут робиш, коли nокинув служ

бу в турка ·( Ти все говорив мені, що тужиш 

за своїми запорожцями... що хочеш вернутись 

ДО НИХ. 

- На це я й nокинув службу. Я вернувся 

до моїх земляків, але їх не найшов. Вони були 

поселені над Вардаром біля Солуня. Тепер їх 

там уже нема. Турок загнав їх ще дальше, бо 

боявся, що будуть помагати христіянським пов
станцям. Я дізнався, що вони теnер в Малій 

Азії, десь в підкові lpмaJ.Sa. 
- В анf'орськім. вілаєті ? 
- Мабуть. Сумніваюся; чи їх загнали б аж 

до вілаєту Сівас ... Я до них. Ось тобі відповідь 
на твоє питання, що я тут роблю. Я в дорозі 
до моїх запорожців скитальців. Лиш не знаю, 

чи їх найду. 
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- Як вони в днrорщині, то легко їх най· 

деш. Улекшу тобі. Валі (намісник) днruри вели· 
кий приятель мого покіііного батька ... 

- Твій батько помер? ... На його .-tісце ти 

став беєм твоєї орди ? 
Місахне відмовідав. Його лице захмарилося. 
- Може бейлик захопив брат твого бать

ка 7 Ти розказував мені. що він чигає на це 

достоїнство, та що валі твоєї провінції його 

ве.ІJикий приятель ... 
-- Валі зробив так, що хоч орда була за 

мною, беєм став мій стрий. Не довго тішився 

цим достоїнством. І він уже небіжчик... Решту 

розкажу. тобі пізніше, бо ось уже мій табор. 

Маленький табор Місаха був споруджений 
так, що місце, де могло поміститися дванадцять 

осіб, тільки ж _коней і чотирнадцять мулів, об

ведено колоДами постинаних дерев, на які на

кидано повідтиманих вершків, шпилями наверх. 

У таборі крім коней і мулів, були тепер : оди

нока жінка Місаха, менший син і девятеро служ

би. Всі, хоч татари, були одягнені по·персью1. 

Нуман, Василь і Юрко лишилися з кіньми перед 

цею загородою. Місах із сином, Синенький і 

Мортон увійшли до середини. В таборі вже 

ждала на них вечера. Мортон дивувався, що 

хоч було різне мясо, не було кобилини ... ні си

рої, ні вареної, ні жареної. І кобилячого молока 

не було. 

- Це мабуть томуt - шепнув до Сивець
ког.:>, - що ті татари тепер не татари, тільки 

перс,.... Мандруючи як пер<;:и, взяли на час ман

дрівки не .r1ише перські одяги, але й перську 

кухню. 

Ця замітка пригадала Синенькому, що його 
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приятель ще не пояснив йому причини цього 

перського замаскування. Йому ще дещо не було 
ясне, отже він звернувся до Місаха з питанням: 

- Як я маю розуміти твою подорож '? Твій 
слугd, що стояв під лісом на варті, говорив нам, 

що ваша дорога на Адану. Ти сказав мені, що 

прямуєш на дю·ору. Місце нашої зустрічі вказу

вало б, що правду говорив слуга. Дорога з ер

зерумських сторін до днrори йде просто від 

сходу на захід. Ти й.аеш майже просто на по

лудне. Також не збагну, нащо ти себе і своїх 

переодяг зперська ... 
- Ходи зі мною, - відповів Місах. ··- По

ясню тобі все ... Коли ти вже тут нагодився мені 
і вже зробив мені велику прислугу, бо прогнав 

туркменських опришків, то я загадав до решти 

використати ~устріч з тобою. Може даси мені 
яку добру раду, або й поможеш. Я в ситуації 

дуже скрутній. 

Місах встав і вийшов з загороди. За ним 

вийшов Сивенький і Мортон. Місах підвів їх під 

кущі кількадесять кроків від табору і сів. Біля 

нього сів Синенький. Мортон стояв і чіхався 
в потилицю. 

Чому не сідаєте? - спитав Сивенький 

його. 

Правду кажучи, в вашім товаристві скуч

но,- Мортон відповів.- Говорите мовою, якої 

не розумію. Я мушу ждати, аж ви десь колись 

переповісте мені дещо по-англійськи. Вже смер

кає, звірина зачне нишпорити по лісі. Візьму 
рушницю і піду на засідку над ріку. Може впо

люю що. 

Сивенький переповів його слова по-турець
ки Місахові. 
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- Борони Господи І скрикнув Місах 

з жахом. - Можливе, що за мною йде погоня. 

Я вмисно засів тут, на боці від шляху, щоб по
гоня nішла далі, лишаючи мене за собою. Стрі

ли справиш" б nогоню nросто сюди. Як хоче 
nолювати, нехай іде з луком. 

- Він лука не має. 

- Дістане від мене. 
Місах встав і ІJішов до табору. 
- Ви стріляє~ з лука? - спитав Синень

кий Мортона. 

- Кожна дитина втне таку штуку. Але чи 

вцілить, то друге nитання. 

- Місах каже, що за ним іде погоня, от

же стріляти з рушниц·і в сусідетні його табора 

небезпечно. Він nішов nринести вам свій лук. 
-Сnробую. 

Місах nриніс лук і пару стріл. Показав 

Мортонові, як ціляти і цей відійшов пробувати 

щастя тою старинною зброєю. Місах сів біля 

Синенького і став розказувати : 
- Мій батько помер, а.'Іе не своєю смертю. 

Погиб від скритовбивчої стріли. Зараз по похо

роні мого батька валі проголосив беєм мого 

с1·рия. Я зразу домірковувався, потому й про

відав, хто вбив мого батька. ЗнаЮчи, що як пім
щуся, то заплачу за це власним життям, я за

здалегідь при го • .Jвив утечу. Увесь свій маєток 
я продав. Жінку й обох синів я вислав наперед 

під опікою найвірніших із служби мого покій
ного батька. Запевнившися, що ніхто не знає, 

куди вони поїхали, я запросив убивника мого 
батька до себе. Скоро прийшов, я його за гор

ло і повалив на землю. 

"Ти, собако", кричу до нього, "вбив мого 
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батька, тепер дістанеш за це заплату!" Він бо
жився, що то неправда, що його хтось оклеве

тав. Ці викрути не помогли йому. Я його звязав, 

закнеблював і випалив йому очі. Лишивши його 

так у моїй хаті, я сів на коня і почвалав слідом 

за моєю валкою. Ціль моєї мандрівки Анrоре, 

бо валі Анrори великий приятель мого батька 

і лютий ворог ерзерунеького намісника. Гадаю, 

що в Анrорі буду безпечний. 

Коли ж бо ти йдеш шляхом на Адану, не 
на Анrору. 

- Це навмисне так, щоб перехитрити по
гоню. Втікаючи, моя валка перейшла попри не

один аул, й неодну оселю. Я скрізь питав до

роги до Адани. Як іде погоня, то скрізь чуле, 
що втікаю на Адану. Потвердить це шлях, иким 
утікаю. Але тоді, як погони вже зовсім не буJІ,е 

сумніватиси, що я примую до Адани, и загадав 

звернути на Анrору. Саме в хвилині, як погони 
прийде до Адани, я стану в Анrорі. Тут, де те· 
пер сидимо, кінqитьси моя мандрівка на Адану. 

Я загадав сидіти тут два -три дні, щоб допев· 

нитися, чи погоня справді йде, і чи піде дальше 

в тім самім напримі, на Адану. Щоб від цього 

місци ще більше затерти слід по собі, я себе 

перемінив у перса. Себе і всю мою челядь я 
переодяг по-перськи. Як би мої вороги вислали 

на боки звідунів, то почують, що шляхом на Ан
rору поїхали перські купці. Моє щастя хотіло, 
що я зійшовся з тобою, та що ти також їдеш 

на Анrору. Поїдемо вкупі. 

В кущах пару кроків за ними хтось зойкнув. 

Синенький вихопив зза поиса кинджал, пірнуа 

у кущі і витащив відтам, держачи за обшивку, 

одного із служби Місаха. Зараз за ними ви"-
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шов з кущів сконфужений Мортон. Нижче спи

ни слуги стирчала стріла. 

- Ти сів на стрілу? - спитав Мі сах слу
гу, придивившися йому. 

Слуга лише кинув оком на Мортона. 

- То я виновник, - промовив Мортон.

Я вертався до табору, очевидно з порожними 

руками, бо звіря А не бачив ніякого. Нараз кіль

ка кроків перед собою бачу, щось поволі су

неться по землі. Очевидно, думав я, якийсь звір, 

бо не йде просто, як людина на двох ногах, але 

на чотирьох. Я пустив стрілу і... нещастя ста

.nося. Звір зоАкнув по-людськи А підвівся. дж 

тепер я побачив, що то людина. 

- Велике нещастя не сталося, - сказав 
Місах. - Стрілу виАмуть йому. 

- Я вже виймив, - сказав Сивенькмй. -
За кілька днів з рани не буде сліду. 

- Спитайте його, - звернувся Мортон до 
Сивенького, - що він волів би дістати, як від· 

шкодовання: добру рушницю, чи доброго коня, 

чи пригорщу срібла 7 Скажіть йому, що Мортон 
має гроші і добре платить. 

Синенький переповів питання Мортона. 
Слуга лише забовтав щось. 

Він німий, - пояснив Місах. 

- Чи глухо-німий 7 - спитав Сивенький. 

-- Ні, лише німий. 

Слуга не ждав на кінець розмови, але ві

дійшов до табору, щоб рану заліпити полотен

цем, намащеним живицею. Сивенький і Місах 
сіли знову під корчем. 

- Мені той слуга не подобається, - про

мовив Сивенький. - Чого рачкував за нашими 

плечима в кущах? Очевидно лежав на nід слухах. 
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- То не може 5ути! - відповів Місах жи
во. - Садук був найвірнішин лучником мого 

батька. Він і мій найвірніший слуга. 
- Чого він поліз у кущі ? Що він робив 

там за нашими плечима 7 Ще А рачкував. Я тобі 
кажу, він лежав на підслухах. Це пахне зрадою. 

- Кажу тобі, - запевняв Місах - що Са
дук найвірніший з усіх. Хоч би всі покинули 

мене і пішли до моїх ворогів, то Садук лишить

ся вірний мені. Як би в нього не було вдачі 

вірної собаки, то він вже давно свої зуби був 

би показав моєму батькові. 

- Мав причину до цього 7 
- Мав і не мав. Мав тому, бо то мій бать-

ко казав вирізати йому язик. Не мав, бо мій 

батько ділав під примусом. 

- Твій батько приказав вирізати Садукові 
язик 7! . . . І ти гадаєш, що Сад ук був вірний 

твому батькові і ще тепер вірний тобі 7 
- Я ж сказав тобі, що мій батько· ділав 

під примусом. Садук знає це. Він знає, що. 

батько повинен був скарати Ао го на горло І 

Садук був найліпшим лучником мого батька. 

До нашого саду припирав сад муштагеда, най

вищого духовника. У муштагеда була гарна 

донька. Садук, сидячи раз у нашім садку на 

дереві, побачив в сусіднім садку цю дівчину. 

Не довго надумуючися, зліз із дерева, переліз 

пліт і приступив до дівчини. Вона не втікала. 

Він наговорив їй цілу купу нісенітниць, очеви

дно, про любов. Просиn їі, щоб щодня виходила 

до нього на балачку. На нещастя всю ту роз· 

мову підслухала невільниця, що за кущами кіль

ка .кроків від молодят полола. Невільниця всю 

підслухану розмову переповіла муштагедові .. 
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\JOI.. .:tna~u.a, .nn. у па~ за таке карають. Мій 

·батько ледве вимолив для Садука таке nомилу

вання, що йому nозволили вирізати язик. Батько 

nризвав аnтикаря і цей виконав цю nрикру опе

рацію. Садук знає, що не мій батько виновник, 
а його нещастя,. отже лишився вірний йому 

1 всій його родині. 
- В цю вірність я не дуже хочу вірити. 
- Увіриш, як ще додам, що Садук вже має 

.повну сатисфакцію, бо виновників його неща

стя сам Бог покарав. Муштагед nомер від отрути . 
. дптикаря знайшли в його аптиці задушеного 
мотузом. Донька муштагеда куnалася раз, ще 
за життя батька, в ставі. В цім місці став не 

rлибший, як по груди. Нараз дівчина крикнула, 
що хтось вхопив П за ногу. Товаришки сміяли

ся з неї. Але дівчина крикнула ще раз і щезла 
nід водою. Знайшли їі оддалік в найгJ1ибшім 
місці ставу. Очевидно, хтось підійшов до неї 

лід водою, вхопив за ногу, і затягнув у глибінь. 

- Чи Садук добрий пливак і нурець? 

Місах здивований глянув на Сивенького. 

- Не догадуєшся? Говори дальше. Як зги· 

нув твій батько ? 
- Мій батько nоїхав на лови в товаристві 

двох лучників... Садука і ще одного. Додому 
вернувся лише Садук, цілий закривавлений. В ті· 

лі мав три рани. Знаками, бо він інакше не го· 

ворить, розказав мені, що в оцім лісі з-за дерев 

посипалися -~а них стріли. Мій батько і його 

товариш nопадали з коней, він сам, хоч також 

ранений, спасся, бо його кінь сполошився і втік 

разом із ним. Садук завів нас на місце і ми 

знайшли обох застрілених. 

- Де були nоцілені? 
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- Стріли сиділи обом у карках. 

- Отже оба були поціпені не збоку, ані 

спереду, пише ззаду. 

- Обох міг застріпити один стрілець, як 
їхав за ними. ОчевидІіо, то мусів бути знамени
тий стрілець, копи обох поцілив точно в таке 

місце, в якім сидить певна смерть. Чи Садук 
добрий стрілець 7 

- Другого такого в нашій орді нема, -
відповів Місах і з жахом та докором глянув на 
Сивенького. 

- Ти ще не знаєш, хто вбив твого батька? 

- Спухай, брате ! Знаю, що хочеш сказати. 
Ти гадаєщ, що то діло Садука. Так думаєш, бо 
не знаєш його. Кажу тобі, то вірний пес мого 
дому. Зрештою показапося, що мого батька вбив 
братанич батька. В хвилині, копи мій батько па
дав з коня, Садук бачив убивника за деревом, 
як закладав другу стрілу. Пізнав його. За дру
гим деревом стояв хтось інший, ane Садук уже 
не міг бачити його лиця. З-за третього дерева 

хтось третій поцілив самого Садука. 

Також у вязи ? 
- Ні. В бедро. 
- Дивне диво І Убивники завзялися тільки 

на твого батька і пише на одного свідка зло

чину. До обох стріпипи, не жартуючи, ane так, 
щоб вони згинули. Садука чомусь то шанували. 

Тим полробивали вязи, Садука лише дзьобну.1и 

в місце цілком не смертельне. І того я не го

ден збагнути, що стріли випущені з боку їздців, 

обійшли їх і налетіли на них ззаду. Я ще не 

бачив стрільця, який втяв би таку штуку! 

- Це, що ти кажеш, страшне! дJІе ;r таки 

не йму віри. Садук дав тільки доказів привя-
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зання до мого дому. І давніше тепер в часі 

цеї мандрівки ... 
- Лишім це, бо проти Садука не помо

жуть тобі жадні арr'ументи. Ти в ніи засліплений. 
- Передумаю все те, що чув від тебе. 

Може воно справді так, як ти· кажеш. Тепер 
лягаймо спати. 

Розійшлися. Місах пішов у свою загороду. 

Снвенький з товаришами вибрали собі на нічліг 
місце в половині дороги від табору Місаха до 
ріки. 

- Татарин дуже сердиться?- спитав Мор

тон. - Дуже лютий на мене за те, що я по
стрілив його любимця? ... Нехай не рачкує в ку
щах! 

- Завтра- позавтра Місах буде дякувати 

вам, бо хто знає, чи ви цею необережністю не 

врятували життя Місахові і його родині ! 
Тим, що подіравив грішне тіло його 

слуги? 

Зачалося від того. Я розбалакався з Мі
сахом про того Садука. З усього того, що про 

нього Місах розказував мені, я доміркувався, 

що Садук лютий ворог дому Місаха; що вбив 
його батька і тепер тягне за ним погоню. Тоді, 

як ви пускали на нього свою стрілу, він лежав 

=іа нашими плечима на підслухах. Очевидно хо

тів дізнатися1 яким шляхом Місах дальше поїде. 
До цеї nори гадав, що його пан сnравді їде до 
Адани. Коли Садук сидів за мною і Місахом на 
nідслухах, Місах сказав мені, що з цьо-т-о місця 

nоверне на днr'ору. Почувши це, Садук знав 

уже, що йому треба було знати, отже хотів 

висунутися з кущів. Тоді ваша необережність 

викрила його ... бодай в моїх очах. 



- Коли так, то того Садука треба пиль
нувати. 

Синенький закликав до себе Нумана, Ва
силя й Юрка. 

- Нині, - промовив до них Синенький -
буде подвійна варта, бо на вартових Місаха не 

можна покладатися. Один з нас буде вартуватя 
коло нашого леговища. Другий піде під табор 
Місаха і там уміститься так, щоб ніхто з людей 

Місаха не доглянув його й не доміркувався, що 
ми маємо табор на оці. Той другий нехай має 

на оці вихід з табору і дивиться, чи вночі, або 

досвіта з табору хтось· не вийде. Як вийде, то 

треба непомітно іти за ним назирцем та диви

тися, куди йде і що робить. Тут першу варту 

я буду мати, під табор Місаха піде Нуман. Ло 
трьох годинах мене заступить Мортон. Нумана 
Юрко... Спати І 

Нуман взяв рушницю й пішов під табор 

Місаха, Синенький сів під деревом, поклавши 
рушницю поперек на колінах. Мортон, Василь 

і Юрко полягали спати. Минуло три години 
спокійної ночі. Синенький розбудив Юрка і 
Мортона. 

-Іди, Юрку, - каже, - на зміну. Не
хай Нуман вернеться сюди, ти лишися на й_ого 
місці. 

Юрко відійшов. Мортон сів під деревом. 

СивеІіький ліг біля нього, підсунувши під голову 
кульбаку. Вже здрімався, коли неначе крізь сон 

почув розмову. Нуман розмовляв з Мортоном. 
- Чи ефенді спить 7 - питав Нуман, оче

видно, по-турецьки. 

- Що кажеш 7 - відповів Мортон по-ан

глійськи. 



Нуман пригадав собі, що англієць не розуміє 
його, отже нахилився над Синеньким і шепнув : 

- Ефенді! 

- Що хочеш від нього?! - воркнув Мор-
тон. - Він спить. І ти йди спати. 

- Ефенді ! - повторив Нуман, сіпнувши 
Синенького ще раз за рукав. - Зрада І 

- Яка зрада? - спитав 
- Коли до мене надійшов Юрко, щоб змі-

нити мене, я не зараз відійшов. Він сів коло 

мене. Ми балакали, очевидно пошепки, бо nеред 
виходом з табору стояв на варті один з людей 

Місаха. По хвилині з табору вийшов Садук 
і приступив до вартового. Побалакав з варто

вим і лишився на його місці. Обійшов двічі та
бор і nустився в сторону ріки. 

- Джіrіян. 

- Ні І )J.жіrіян на схід від нас. Відти Місах 
nрийшов. Садук пішов у бік Сарансу. Пустився 
до броду, яким ми nеребралися на цей бік. Юрко 
пішов зо ним. Я nрийшов сюди сказати вам 
про це. 

- Лягай сnати. Я візьму Василя і з ним 

nіду за Юрком. 
Синенький розбудив Василя і щез із ним 

у кущах. Довго не вертались. дж, як стало зо
ріти, вернувся сам Василь і пішов nід табор 

Місаха. Перед табором не було ніякого варто· 
вого. Василь свиснув. В таборі заметушИлися. 

- Що там? - Василь почув голос Місаха. 
- Я до вас, - відгукнувся Василь. ~ До 

вас від мого баші. 

- Чого свищеш? І Щоб яку біду стягнути 

на нас І Треба було сказати вартовому. Він був 
би звістив мене без твого свисту і без гамору. 
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- Тут нема ніякого вартового. Я без до
зволу не хотів лізти у ваш табор, отже еви· 

снув. 

- На варті не було нікого 7 - спитав Мі· 
сах своїх людей. 

- Мене заміниtt Садук, - відповів перший 
вартовий. - Мабуть кудись відійшов на хвили· 

ну, бо його між нами ще нема. 

- Вартовий відійшов І - крикнув Місах 
вийшов з табору. - Садука тут нема 7 

Очевидно, що нема, - відповів Василь. 
Очевидно 7 Чому очевидно 7 
Бо хто вартує над рікою пів милі відси, 

то не мож·е вартувати тут, пів милі від ріки. 

- То не може бути! Він мабуть, десь тут 

у кущах. Може побачив що підозріле і відійшов 

від табору на пару кроків. 

- Не лише може бути, але ~ є. Я не го~ 
ворив би, якби. не бачив на власні очі; якби я 

сам не мав його в моїх власних руках; якби я 

сам не вязав його моїм власним ременем. Він 
тепер лежить звязаний над рікою. Баша сидить 

біля нього і просить вас, щоб ви потрудилися 

туди. Баша також просив, щоб -зи· взяли з со· 

бою двох сильних хлопців. 

Місах покликав двох лучників і пішов з Ва

силем, що провів його до половини дороги. 

- Відси провідника вже не потребуєте. 
Баша й Садук отам, де ті дві високі і дві низь· 

ки пальми. 

Василь вернувся до своїх. Місах пішов на 

вказане Василем місце. На землі лежав звяза· 

ний Садук. Сивенький сидів біля нього. 
- Ти мабуть дуже розсердився, ко.rщ nо

чув, що я казав звязати твого найвірнішого 
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слугу... твого й твойого батька 7 - прйвитав 

Сивенький Місаха. 
- Що таке сталося 7 - сnитав Місах. -

Чого ти сюди. зайшов 7 - звернувся до Саду
ка. - Чого покинув варту 7 

Садук не міг відповісти, бо руки мав ~вя
зані. Отже не лише його уста були німі, але й 
руками не міг nоказувати. 

- Зараз будеш мати його ніну відповідь. 
- сказав Сивенький. - Покажу тобі. Постав 
своїх хлопців коло нього, нехай пильнують його. 

Ти ходи за мною ... 
Сивенький првів Місаха над ріку до броду 

і nоказав йому зломану трощу, звернену так, 

що пбказувала на nівнічний захід. 

То Садук зробив. 
- Звідки знаєш, що Садук7 - спитав Місах. 
- Насамперед скажи мені, чого він сюди 

прийшов?... В ночі і саме тоді, коли його пся

чим обовизком було не відступати ні на крок 

від твого табору 7 
Місах мовчав. 
- Він прийшов сюди того, щоб цю трощу 

зломити і нахилити її в сторону Анrори. Оче
видно, на те, щоб погоні, яка йде за тобою, 

цоказати, що ти вже не йдеш на Адану, а на 
Анrору. 

- З моїх людей ще ніхто не знає, що я 

із шляху на Адану зверну на Анrору. 
- Сад ук знає, бо підслухав нашу розмову. 

Ти забув, що стріла англійця сполошила його 

й викрила. 

Трощу міг зломити вітер. 

Лиш одно стебло ! Дивно, що той вітер 
вибрав собі стебло найсильніше і найздоровіше. 
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двтім троща ще ціпком свіжа, зломана перед 

хвилиною. Вітер слабий і віє від Ангори. Якби 
вітер зломив, то стебло нахилилося б від Ан
Гори до нас, не від нас до Ангори... Тепер по
кажу тобі незбитий доказ. 

Сивенький підіймив трощу і показав той 

-бік, що був невидний. 

- Чи вітер, що, як ти гадаєш, зломив цю 

-трощу, ]1ИСЬ'МеННИЙ 7 
На трощі було вишкрябане голкою, чи яким 

іншим гострим зна рядом, слово "Ангора". 
Місах пише запомив руки ·і шепотів : 
- Хто б то був подумав 71 
- Тепер накажи завести Садука до табо-

ру, - промовив Сивенький. - Нехай його до
бре пильнують. Ми підемо далі на оглядини ... 

Оба хлопці розпутали Садукові ноги і по
вели до табору. Копи вже щезли в кущах, Си

венький промовив. 

- За рікою він ще не був, бо як я наді
йшов сюдJ.t, то він саме тоді значив цю трощу. 

Як ще поробив які знаки, то хіба від твого та

бору сюди. Ходім. 

- Вертаючись до табору, Сивенький при

глядався траві, кущам, деревам. В траві спід не 
дуже був виразний. Зате повно знаків, еуло 

на кущах і деревах. То галузка була зпомана, 
то кора скалічена. Так було до самого табору. 

Місах уже не сумнівався, що Садук лишав зна
ки для погоні. 

- То він хіба лишав знаки на ціпому шля

ху, який я вже пройшов 7 
-- Без найменшого сумніву. Зараз впевни· 

мося. Іди поемідати і прийди до мене. Прийди 

з конем. Поїдемо далі на оглядини. 
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Мієах пішов до свого табору, Синенький 

до своїх людей. Вони палили вогонь і припікали 
дичину. 

- Вогонь розкинути й загасити! - нака
зав Синенький. - За Місахом іде погоня. 

Дерево сухе й не дає диму, - замітив 
Нум ан. 

Але вітер дує в ту сторону, звідки йде 
погоня. Почують смалятину носом і прийдуть 

сюди. Не помремо з голоду, як тепер зїмо коржі 
й дактилі, лишаючи мясо на безпечнішин час. 

За часок надійшов Місах з конем. Синень
кий взяв свого за поводи. 

- Веди мене шляхом, яким ти примандру

вав на місце, де твій табор. 

Оба відійшли, ведучи коні за собою. Місах 
ішоц високим лісом. 

- Бачиш наддерту кору 7 - спитав його 

Синенький, показуючи на одне дерево. - Ба
чиш на землі галузку, звернену кінцем в ту сто

рону, в к.отру ти йшов 7 д на цім дереві ... який 
кусник кори відлупаний. То не звір якийсь нід

лупав рогами. Тут слід гострого ножа. 

Коли вийшли з лісу, виразний слід у траві 

показував шлях, яким пройшла валка Місаха. 

Тут сіли на коні і почвалали аж до ріки Джі
rіян. Підїхали рікою аж до броду. Як над рікоtо 

Сарансу, так і тут, лежала з.помана троща. Рі
зниця тільки та, що тут на трощі було вишкря

бане слово "Адана••. Синенький уже хотів вїхати 

до ріки, коли за рікою в віддаленню якої вер

стви з кущів бухнув n гору стовп диму. 
- Отам вони! - сказав, показуючи рукою. 

На лице Місаха виступив жах. 
- Не турбуйся ! Ще й ліпше, що вони пже 
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тут. Бодай будеш знати, на чім стоїш. Я нdдію

ся, що при помочі штучок Садука спекаємося 

їх. Добре, що я не понищив знаків, які поробив 

той зрадник. Погоня мабуть саме тепер ладить 

снідання й незабаром пуститься в дальшу до

рогу. За той час ми мусимо в дечім змінити 

дороговкази Садука. За мною ! 
Пустилися чвалом назад. На сліді перед 

самим лісом лежала галузка, звернена кінцем 

до лісу. Вона очевидно, говорила ворогам Мі

саха, що вони повинні вїхати в ліс. Синенький 

підоймив галузку і поклав її так, що вона своїм 

кінцем показувала дорогу попри лі~ просто до 

броду ріки Сарансу. Сто кроків дальше Синень

кий поклав другу таку галузку і на придоро

жніх деревах понадлупунав кору. Коли причва

лали над ріку, Сивеньv.ий витяв надломану Са
дуком трощу із словом "днrора" і кинув у ріку. 

Троща поплила. Синенький sломив другу, в:-t

шкрябав на ній кінцем кинджала "Саманліч
Адана'' і нахилив її таіс, що кінець був зверне

ний на полудневий захід. 

- Яt: найдуть і прочитають, - промовив, 

- то будуть гадати, що ти, перейшовши цей 

брід, пішов півколесом до Саманпіча і далі Са
манлічем до Адани. Тоді вони, щоб тебе перей

мити, мабуть пустяться навправці долі Сараису 
аж до Сайгуна. дж там проберуться на той бік 

і будуть дожидати тебе. Тепер засядьмо в ліску 

на цім горбі та ждім, що з того вийде. 

- А як вони найдуть мій табор 7 
- Не найдуть, бо я усунув знаки Садука, 

які вели в ліс. Вони будуть квапитися й оми

нуть твій табор, їдучи за дороговказом, який 

я поклав на місці галузки Садука. Підуть по-
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при ліс, у якім є твій табор, прийдуть 

сюди. 

Пішли оба кілька сот кроків горі рікою 

й зайшли в чагарник. З того місця видно було 
брід і ціпу просторінь, на яких пять верств у 

сторону, звідки мусіпа надїхати погоня.,. 

- Бачиш, як далеко видно відси 7 Хочби 
увійшли в ліс, то побачимо їх упору і впору 

поспіємо таборові на поміч. 

Попр .. пинапи коні до дерев і посідали так, 

що їх ніхто не міг доглянути ; саміж вони мапи 
перед очима ввесь простір, неначе перед собою 

на стопі. Сивенький час до часу оглядав окопи

цю крізь дапековид. 

- Може то не погоня 7 - завважив Місах, 
коли сиділи вже з годину і ніхто не показував

ся. - Може то були якісь мандрівники, що пі
шли в зовсім іншу сторону і ми тут дурно мар

нуємо час, дожидаючи їх? 

- І це можливе - відповів Сивенький, -
прикладаючи до ока дапековид. - Вже йдуть І 

Буде їх яких пятдесят їздців. Їдуть поволі, бо 
один, що їде попореду, раз- у- раз дає .рукою 

знак, щоб похід задержався ... Тепер знов стали. 
Передній скочив із коня, схилився до землі 
і підніс щось, мабуть знак Садука. Знову ви

скочив на коня. Пустипися чвалом. 

- Вже й я їх бачу гол .. м оком, - сказав 

Місах. - Іде пів сотні під проводом мого бра
танича. Вже підійшли до лісу. 

Місах затрусився. Йому бачилося, що про· 
відник показував рукою в ліс. 

-Богу дякувати!---- сказав на голос, ко

ли побачив, що ватага пустилася попри ліс, так 

як це передбачив Сивенький. 
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Ватага задержалася аж коло броду. Про
відник, що пильно роззирався, не оминаючи ні 

деревинки, ні корчика, схилився й підніс трощу. 

Оглянув її і подав ватажкові. 
- Тепер братанич читає, - промовив Мі

сах дрижачи.- Я цікавий, чи дасть себе здурити. 

Бей кинув трощу в воду, пЬказав рукою 

на полудне і пустився туди чвалом. Ціла ватага 

почвалувала за ним і щезла за деревами. 

- Не казав я?! - крикнув Синенький. -
Вони не сумніваються, що ти поїхав туди. Те
пер уже можеш безжурно взяти на днrору. 

Заки вони заїдуть до Сайгуна, заки зміркують, 
що ти надув їх, якщо взагалі зміркують це; 

заки вернуться і заїдуть до цuого місця, за то

бою будуть вже дві третини дороги до днrори. 

- Брате! - крикнув Місах - чим я nід
дячуся тобі? 

- Подякуй англійцеві, бо то головно його 

заслуга. Якби його стріла була не зmшлася 

з грішним тілоІ't Садука, то мені було б на гадку 

не прийшло, що між твоєю че.1яддю зрадник. 

- Як будемо так мудрішt:увііти, то вий;І.е 

ще й таке, що урятував мене не ти, ані анг.'1і· 

єць, тільки Садук, чи його грішне тіJю. Якби 

він не наставив був свого грішного тіла під 

стрілу, то ти був би не знав, що він підслухує 

нас. Ти був би не казав слідкувати за ним та 

був би не пішов за ним і не знайшов поробле

них ним знакін. Якби Садука взаrа.'1і не було 

в мене, то замісць нього був би причеnився до 

мене інший зрадник, зручніший, як Садук. Або 

й без зрадника в моїм таборі погоня була б 

наRш;Іа мене. Я не п rax, якого кри;ш не лиша
ють слідів. Саме це, шо н мене був зрадник 
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Садук, уможливило справити погоню на фаль

шиву до.рогу. Отже урятував мене не хто інший, 
тільки Садук. Шкода, що не маю доньки. Якби 
мав, то з вдячности дав би йому... Ось бачиш, 
до чого доводить твоє мудрішкування. Я не 

мудрішкую, дивлюся на діло так, як воно було. 

Ти спас мене, мою жінку, моїх синів. Ти зро

бив, що ми всі заїдемо до днrори здорові, не 
втративши нашого скарбу, >Ікий я везу на де

сяти мулах... Один камінь... найтяжчий камінь 

впав з мого серця. Зате на його місце веадо
вився другий. Це турбота, як віддячитися тобі. 

- Не журися. Людська доля незбагненна. 
Людський розум не може передбачити цього, що 

завтра ... що за хвилину буде. Може ти будеш 
мати нагоду і змогу вигодити мені. 

- Не дай, і дай Боже ! Не дай, щоб тобі 
була така поміч потрібна. Дай Боже, щоб я не 

Nусів умерти твоїм довжником. 

Вернулися до лісу і по хвилині ціла валка 

пустилася в сторону днrори. З лісу виїхали всі, 
за вийнятком одного Садука. 

- Не бачу Садука, - звернувся Синень
кий до Місаха. - Може втік? 

- Втік І - процідив Місах крізь зуби. 

- То не добре. Між твоїми людьми мусить 

бути ще якийсь зрадник, його спільник. Влас

ними силами Садук не міг 'розпутатися. 

- Він мав двох спільників, що йому по

могли втекти ... на гиляку. Вже не буде робити 
знаків, ані підс.пухувати. 

Валка їхала поволі й безжурно, бо погоні 

вже не боялася. Провідник Місаха сказав, що 

за два дні будуть в днrорі. 
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- Маєш певність, що в Анrорі будеш без. 
печний '? - спитав Сивенький Місаха. 

- Не лише буду безпечний, але й пімщу 

смерть мого батька. Може й беєм стану. Валі 
Анrори завдячує мому батькові й мені не мен
ше, як я тобі. Вони були великі приятелі. Д.-. \; 
мене він усе зробить. Це тимбільше, що мої 
вороги є його ворогами. 

- Твій валі, також валі. Має таку саму 
силу. В Ерзерумщині більшу, як валі в Анrор

щині. 

- Анrорський валі любимець султана. Він 

перший між намісниками Азії. Ноги ерзерум
ського ... глиняні. То злодій, що обкрадає не ли
ше підданих султана, але й самого султана. 

Такі самі всі інші достойники Ерзерумщини. 

Я везу до·кази. Анrорський валі знайде дорогу, 

якою ці докази замандрують до султана. 

- Ти питав мене, чим міг би віддячитнс~ 

мені за ту вигоду, яку я тобі зробив. Як ти 

справді в ласках у валі, то можеш мені зробити 

дуже велику прислугу. Лише не знаю, чи це 
вдасться зробити так, щоб ти не втратив його 

ласки. 

- Говори, в чім діло. Передумаємо Будь

що-будь, поможу тобі, хочби прюішло до того, 

що ласка валі перестане надімною сnітити. 

Моє життя і життя моєї родини більше варті, 

як ласка першого достойника одної турецької 

провінції. 

- Отже слухай. Ти ще не знаєш, яка ціль 

моєї подорожі. 

-Ти хіба забув, що nже сказав мені. Я з тво· 

їх власних уст чув, що хочеш знайти оселю за

порожців, яку турки перекинули до Малої Азії. 
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- Це правда. Але я ще не сказав тобі, що 

я хочу зробити, знайшовши тих запорожців. 

- Міркую, що хочеш між ними доживати 
свого віку. 

- І в тім не помиляєшся. Хочу лишитися 

між ними, але не там, де вони тепер сидять. 

Я наважився перевести їх на Кубань, де вже 
-сидить головна сила· запорожців. 

- Ти ? І Ворог москаля ? 
- Я, ворог москаля, але ті, що вже сидять 

на Кавказі під московською кормигою, також 

вороги москаля. Вони жиють під ним і служать 
йому під примусом ... до якогось .Часу> Живучи 
під москалем в більшій громаді, не загинуть, 

лишаться запорожцями. Непримиримі, ось як ті, 

з яких я вийшов, не вертались під царя й жили 

дальше під турком, бо гадали, що відбудують 

запоріжжя на турецькій землі. Гадали, що Якась 

війна між турком і 1 москалем завалить Москов
щину і тоді всі запорожці вернуться на свою 

землю над Дніпром. Ці війни прийшли. Непри· 
миримі запорожці Помагали туркам. Я зовсім 

пристав до турецького війська. Виграла Мос
ковщина війну, чи ні, наслідком все було ослаб· 

лення турецької сили. Ми додумалися до того, 

що турок нам уже не поможе та що ті, по світі 

розсіяні запорожці, що не пристануть до ку

банського війська, розплинуться в чужих наро· 

п.ах, серед яких живуть. Щоб лишитися запо

рожцем, кожний запорожець, де б він не був, 

повинен пристати до тої з-апорозької громади, 

яка тепер найбільша. Найбільша запорозька 

громада на Кубані. Туди повинні тягнути всі за

nорожці. Туди повинна потягнути також громада, 

яку турки nерекинули з-під Солуня аж сюди. 
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- Отже Tlt хочеш від анrорського вапі 
виклопотати дозвіЛ' пересепити твоїх запорожців 

на Кубань ?... Ць.оrо дозволу не пише не діста
неш, але А сам, ідучи з такою просьбою до вапі, 
важиш своїм ЖИ'J'тям. Як твою громаду запо
рожців пер'екиНУJJи з Европи аж сюди, то не 
лиш тому, щоб вони не вертались під царя і не 
скріпили воєнноУ сипи Московшини .. Тепер за
носиться на нову війну з Московщиною. Як ти 

прийдеш до вапІ з просьбою, щоб відпустив 
запорожців на Кубань, цебто до Росії, то він 
возьме тебе за JІtосковського аrента. 3 тобою 
поступпять, як із зрадником, бо ти турецький 
баша. 

- Я все те добре знаю й не думаю з та
кою просьбою Й'І'и до вапі. Я це лиш тобі ка
жу, щоб ти знав, копи, де і як вИгодити мені, 
очевидно, як це буде можливе без ніяко'!' не

безпеки для тебе. Як вапі твій приятель, то ти, 
гадаю, легко видабудеш від нього вісті про моїх 

запорожців. Він Чейже буде знати, де вони. 
Іншої помочі я від тебе не хочу, бо знаю, що 
все те, що я загадав, ~аносить конопним моту

зом. Я лиш хочу SJкнайскорше знати, де мої за
порожці. Решту зроблю сам. 

-- Де твої з~порожці, провідаю. Сам вапі 
скаже мені. Я длSІ тебе зроблю ще більше. Твої 
запорожці ЗМОЖУ"t'ь пробратися на Кубань лиш 
потайним побігом. Масовим або поодиноко. Мо
же покажеться, Щ.о вони дістали на поселення 

лихе місце. Я сr1робую виторгувати від валі 
якесь інше, ніби ліпше місце. Очевидно таке, 
щоб запорожцям .nerшe було втікати. Найліпше 
бупо б, якби їм П<.~зволили переселитися до ер
зерумської земЛі, сумежниці Кавказу. Там ба-
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· гато племен, над якими уgядники султана не 

мають ніякої контролі. Відти дуже легко ціпа 

орда перебереться на Кавказ і дальше аж на 
Кубань. Може до тої пори я вернусь беем до 

моїх татар. Тоді потайно поможу тобі. Як ні, 

-то дам тобі поручні письма до різних моїх 

·товаришів. Очевидно не напишу, в чім діло. 

Зроблю тільки це, що вони б_удуть дивитися 
крізь паль-ці на все те, що ти робиш і що ро· 

6пять твої запорожці. 

Це була б велика поміч. Більше мені не 
-треба. 
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31\ПОРОЗЬКІ\ ГОРДІСТЬ 

До днr'ори ціле товариство заіАало без ні
якої особлившої пригоди. В самій днr'орі Місах 

із своєю челяддю розмістився в великій гостин

ниці на краю міста. Очевидно, всі вони, не до

Уздячи до днr'ори, переодяглися в татарські 
одяги. В сусідній гостинниці засів Синенький 
із своїм товариством. На другий день по при

їзді, Місах пішов до вапі. Багато перебалакапи 

оба всяко\' всячини, бо Місах, як пішов до валі 

десь в четвертій спопудня, то вернувся до го

стинниці пізним вечором. Він зараз покликав 
до себе Сивенького. 

- Вапі дуже щиро прийняв мене - роз

казував Місах. - Він ерзерумському скрутить 

вязи. Тоді я вернусь на своє сміття. І про тебе 
я розказав йому. Він дуже радо прийме тебе. 

Знає, де твої запорожці, бо сам визначив місце 

на їх поселення. Десь дуже далеко відси. Я йо

му обіцяв, що завтра смерком прийду до нього 

з тобою. 

- Ти сказав йому, що я вислужений ту

рецький міріпіно? 

- Очевидно. Він про запорожців чув ба

гато, бо його батько, що був башею, мав під 

собою великий відділ запорожців. Валі тямить, 

що його батько дуже хвалив їх. 

- То бу.1о в якій війні? 
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- В часі повстання греків. Туреччина зда

вила повстання. Валі каже, що запорожці пла
кали з розnуки, але билися ліnше, як турецьке 

військо. Вони nлакали, бо їм, христіянам, гірко 
було бити христіян; як казали, бити свою віру. 

Та про те вони били греків кажучи: "Невіра
султан дав нам це, що нам вкрав православний 

цар: землю і волю. За це ми nовинні щиро ви
годити с:.ултанові нашими шаблями і нашою 

кровю". 

На другий день, коли сонце вже стало ко

титися вниз, Синенький nlшов з Міс_ахом до п~
лати валі. Ввійшли до ждальні. 

- Я зголошуся перший - сказав Місах -
бо маю йому сказати в чотири очі ще лиш 

кілька слів. Балакаючи з ним, скажу, що й ти 
nрийшов. 

Місах сказав вартовому своє імя, щоб зго

лосив його у валі. 

- Як вийде той, що тепер є у валі - вар

товий. відnовів. - Нині взагалі тяжко дістатися 

на бачення, бо зголосилося дуже багато осіб 

і то якісь самі значніші ; валі з кожним дуже 

довго балакав. Перед хвилиною ввійшов· nеред
останній ... Останній ... останній nеред вами, ось 
той, що стоїть nід вікном. Він жде від самого 

рана. Хоч nрийшов перший, валі прийняв тих, 

що прийшли після нього. Мабуть буде мусіти 

ще довше ждати, і прийде на чергу після вас. 

- Чому? - спитав Сивенький. 

- Бо в нас до валі впускається не того, 
хто ранше приншов, .а того, хто більший до

стойник. 

По хвилині з селянліку вийшов турок. Вар

тозий пішов зголосити Місаха. 
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- А не забудь пригадати твому панові, 

що я жду відраня, та що я прийшов перший ! -
крикнув до нього той бідака під вікном. 

Вартовий вийшов і сказав Місахові, що 

валі жде на нього. 

- Ти сказав - промовив Сиве~ькиИ до 
Місаха - що сам скажеш про мою приявність 

у його ждальні. Не роби цього. Як після тебе 
ніхто не буде зголошениА, то валі приАме цьо

го, що під вікном жде на бачення відраня. Я 

прийшов сюди після нього, отже після нього 

піду до валі, або зовсі~ не 'піду. 
Бідака під вікном чув це. Він аж затрусив

ся з дива і цікаnо глянув на Синенького. При

ступив до нього і питае: : 
- Чи я добре чув? Ти ... баша ... турецький 

баша і пускаєш мене перед собою? Баша ... та
кого бурлаку як я? 

- Що ж в тім дивного? Так повинно бути. 
Бурлака прийшов сюди а1ершиА, баша останній ... 

- Ефенді ! Ти хіба не турецька вір~··· ані 
московська, ані польська... Я чолом бю перед 

тобою. Нехай твій товариш зголосить тебе. Іди 
переді мною І Я ждав тільки, зажду ще хвилину. 
Мій кінь на подвірю вже десь по коліна вибив 
землю, нехай ще вибє на палець, два. 

Nicax усе те вислухав і ввійшов до селям

ліку, бо І:tалі з нетерпеливости вже плескав 
в долоні. 

- Ти чого так довго коноладився в ждаль-

ні? - спитав валі Місаха. 

- Бо там була цікава сцена. 

Місах розказав все, що чув. 

- Цього безличинка зовсім не прийму! -
відповів валі. - Або вислухаю його коротко 
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перед дверми селянліку відправлю -- додав, 

подумавши хвильку. 

Валі вийшов до ждальні, Місах за ним. 
В ждальні вже були три нові особи. 

- Хто то жде відраня? - спитав валі 
грімко. 

Молодий парубок, що стояв під вікном, по
ступив два кроки вперед, поклонився і відпоnіR 

коротко: 

-я. 
- Щож ти маєш мені сказати? Говори 

скоро і ·коротко! 
- Мій отаман післав мене до днrорськоrо 

валі з важним ділом. Але людська намять не 
вічна. Я тут >~.(дав на побаченнч так довго, що 

вже й забув, яке від отамана дістав доручення. 

Може отаман вишле ще раз когось іншого. Та

кого, що має ліпшу память і не забуде, хочби 

тут стояв каменем три дні і три ночі, та ждав 

своєї черги. 

Парубок обернувся й вийшов. В ждальні 

всі остовпіли разом із валі. Цей схаменувся 

перший. 

- Держіть його ! Замкнути брами, щоб не 
втік! 

Валі видобув з-за пояса пістолю, присту

пив до вікна і вистрілив крізь вікно вгору. 

Саме тоді сміJJьчак скочив на коня і пу

стився до брами. Одначе вистріл заалярмував 

усю службу конаку. Узброєні люди вироїлися 

на подвіря. З хати при брамі вискочив ворітник 

і запер браму перед самим носом смільчака. 

Цей не сумнівався, що тепер всі кинуться на 
нього, щоб його стягнути з коня, розоружити 

й увязнити. Товпа вояків валі обступ~ла його 
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півкругом. Стояли, не посуваючися вперед, бо 

емільчак стояв з шаблею в правій руці, і з пі· 

столею в лівій. Перший, хто щ)иступив би до 
нього, пішов би землю гризти. Стояли, дожида· 
ючи дальших наказів вапі. Цей бачив усе це, 
бо стояв у вікні. Біля нього стояв Місах і Си· 

венький. Вапі розсміявся. 
- Мій батько все казав мені, що запо· 

рожці лицарський народ, гордий народ - про

мовив вапі. - Тепер цей молодик показав мені, 

що мій батько говорив правду. 

- То запорожець 71 - скрикнув Сивень

кий здивований. 

- А хтож інший втяв би таке ? - відпо
вів валі. - Приведіть його ... Ні. Покличте його 
сюди. Нехай · пригадає собі доручення свого 

отамана. Вислухаю його. 

Один із служби вийшов на подвіря і пере· 

повів запорожцеві ,бажання валі: 

- Перекажи йому - відповів козак, -
що мама била мене, та не в тімя. Цебто, я не 
такий дурний, як він гадає. Поки я стою пле
чима до стіни, ніхто не візьме мене живого. 

Як вступлюся відси, то обскочите мене як пси 
діда ... Я живий не дамся І 

Валі не треба було переповідати цеї від· 

поніди, бо козак говорив так голосно, що чути 

було крізь вікно. 

- Він справді не дурний - замітив валі 

і звернунея до Синенького : 
- Знаючи, що ти прийдеш до мене, я цьо· 

го запорожця вмисне не прийняв перед твоїм 

приходом. Я хотів тобі й йому зробити неспо

дінанку і в11устити його до себе в тпоїй при· 

явності. Тепер ситуація така, що ні в кут ні 
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в двері. Він сам не прийде сюди. Я чейже до 

нього не вийду. Силою, без пролину крови не 

приведеш його сюди. Тут хіба ти поможеш. 
Вийди до ньоrо, скажи, хто ти, обезпечи його, 

що йому волос з голови не впаде і приведи 

його сюди. 

- Позвопиш приступити до себе? - спи

тав Синенький по-українськи. - Вапі вислав 

мене до тебе, хочу з тобою побалакати. 

Козак зразу лиш розплющив очі. По хви

лині крикнув·: 

- Ефенді! Ти говориш по-нашому 7 
- Як довго я біля тебе, тобі волос з го-

лови не впаде. 

Синенький відвернувся до вояків і махнув 
рукою. Вони відступили. Козак пхнув шаблю 
в піхву, пістолю за пояс. Скочив з коня і при

ступив до Сивецького. 

- Ти мене ніколи не бачив?- спитав Си
ненький козака. 

- Не скажу, - козак відповів, призираю

чися йому. 

Так з пять років тому? 
- Я тоді жив біля Солуня. 
- Тоді я був пару днів у Синенького ... 

справді синенького мого брата. 

- Синенький ? Синенький І - запорожець 
крикнув. - Покійного Синенького я знав. Дуже 

добре знав. Вас ніtюли не бачив, але чув про 

вас. По смерті вашого брата у нас говорили, 
що ви десь занапастилися, або й зовсім забули 

за своє гніздо й відреклися нас. 

- Не відрікся. Війна не дала мені повідо

мити вас про це, де й що дію. Тепер я поки

нув службу і вертаюсь до вас. Хочу доживати 
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віку між своїми, ділити з ними долю А недолю. 

Ходи до валі. 

Козак завів коня на давнє місце і пішов 

за Синеньким до конаку. 

-Чи память тобі вернулась 7- спитав валі. 

- Щоб не збрехати, я ніколи не забувався. 
- Чи це, що маєш переказати мені, дові-

рочне, чи може можуть чути всі, що тут стоять? 

- Не знаю, які то люди, що тут стоять, 
отже при всіх не можу говорити. Хіба один 

Юсуф-паша може бути при тім. 

-- То ходи до селямліку. 

Запорожець пішов за валім і переказав усе 
те, що йому доручив отаман його громади. 

З усього переказаного для валі були найважні

ші вісті про те, що збірачі податків валі сусід

ньої провінції Сівас заганяються аж в Ангор
щину й немилосердно луплять народ. Отаман за
порожців жалувався також, що не можуть ко

ристати з приділених їм пасовищ, бо непокоять 

їх сусідні громади вірмен. Валі обіцяв полаго

дити справу в користь запорожців і козака від

пустив. У валі лишився Сивенький і Місах, ко
зак пішов до кватири Синенького. Синенький 
вернувся від валі перед північю. Козак мусів 

розказати йому про все, що його громада пе

режила, від коли її перекинули в Малу Азію. 

На другий день Синенький з кількома листами 

Місаха виїхав з Ангори під проводом запорожця. 

З ним був ще Мортон, Василь, Юрко й Нуман. 
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ОСЕЛ Я 31\ПОРОЖЦІВ 

Займалося на світ, коли з Карамагари, мі
ста на східній окраїні анrорського вілаєту в Ма
лій Азії, виїхав їздець. Пустився в сторону, звід

ки надходив день. Ніхто не збагнув би, якої він 

nороди, бо його одяг не сходився з одягом 

жадного з тих багатьох народів, які всуміш за· 

селювали цю сторону світа. Свита на нім була 

турецька, оперізана турецьким поясом. І на шта· 

ни можна було сказати, що вони турецькі, якби 

не те, що від колін щезали в чоботах з висо· 

кими халявами, яких не носили народи, що здавна 

тут жили. На голові була шапка заrюрозькоГQ 

козака, отже гармонізувала з чобітьми. Узбро· 
·єний був так, як усі мужчини всіх народів цих 

сторін. При боці шабля, через плечі перевішена 

рушниця і торба із стріливом, за поясом дві пі

столі й турецький запоясник. Що він був хрис

тіянин, показав тим, що виїхавши з гостинкиці 

в Карамагарі, здоймив шапку й тричі перехри· 

стився. Так робили всі богобійні христіяни, коли 

лускалися в дальшу дорогу. 

Сонце стало вже котитися вниз, ко.1и їз· 

дець збочив з головного шляху на доріжку здовж · 
потока. Їхав дальше потоком, попри спалені 
хати. Перед пару роками була це мала вірмен· 

ська оселя, яку вирізали і спалили турки. За 
спаленою оселею був знов зелений степ, де 
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nacnacя невеличка череда овець, коров і пару 

коней. Чабани, побачивши їздця, етапи вимаху
вати до нього шапками. Знов показалися спа

лені, зруйновані, зарослі буряном хати. Далі ті 

хати ставали густіші, але також зруr1новані, 

nусті. Нарешті їздець вїхав в село з хатами, по 

руїні сяк так полатаними і замешканими. Від 
хати до хати понісся крик в українській мові : 

- Капин вертає ! 
Народ вироївся на вулицю. Старші пішли 

за їздцем, що не оглядаючися, причвалав на 

майдан, де стояла церква, дім сnященика і дім 

отамана. Станув перед цим домом, скочив з ко

ня й застукав у двері. З хатv. вийшов сам ота

ман, бо вже крізь вікно бачив, що Капин над

їздить. 

- Ти вже тут? 
- Вже. Я вертався з людьми, Щ() мають 

гроші. Вони в кожнім селі лишали · потомлені 
коні, з ними й мого. Отже я на чужий кошт їхав 

розставними кіньми. Між кіньми моїх тоааришів 

nодорожі були два чудові арабські огири. Вони 

пише тих арабів не міняли. Але й не треба було, 
бо Т<і чорти, не коні, не показували втоми. 

- Як ти зорудував діло 7 Скажи лиш, до
бре, чи зле 7 Решту розкажеш на раді. 

Добре, бо у валі я несподівано дістав 

nоміч. 

Сідай. Піду до пекарні сказати, щоб 
тобі принесли чимсь покріпитися. Пішпю по 

·старшину. Заки попоїш, старшина зійдетьс·я. 
Отаман не потребував посилати. Вістка, 

що Капин вернувся, рознеслася по ціпому селі. 

Кожний старшина, кинувши, що мав у руці, біг 

до хати отамана. За мапу хвилину вся старшина 
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була в хаті отамана. Прийшли також діди, най· 
старші віком громадяни, хоч до старшини, цеб· 

то до громадської управи, не належали. Між 

ними були три такі, що тямили Січ на Дніпрі. 

Коли в р. 1775 москалі руйнували Січ, вони, тоді 
ще пятнадцять· і шіснадцятьлітні хлопці, втікли 

до турка разом із іншими запорожцями. Тепер 

два з них мали по девятдесят і пять років. Один 

був ще старший, але своїх літ уже не памятав. 

Всі інші громадяни цеї запорозької оселі в Азії 
прийшли на світ уже на турецькій землі. Були 

й такі, що хоч родилися на Запорожжю вже 

по зруйнованні Січі, під впливом оповідань про 
старі часи Запорожжя втікали з·під московської 
руки й приставали до запоріжців у Туреччині. 

Тепер всі опинилися в Малій Азії, в селі по ви
різаних і прогнаних турками вірменах. Давніше 

жили під Солунем, але турецька влада переки· 

нула їх аж сюди, бо недовіряла їм. Боялася, що 
христіямські запорожці знюхаються з повстан· 

цями христіянських народів Туреччини, або що 

їх збаламутять московські аr'енти. 

Останній прийшов старенький священик. 

Коли вже всі позасідали на лавках під стінами, 

Капин став розказувати, як їхав до Анr'ори, як 
заїхав, і, промовчуючи пригоду в палаті валі, 

переказав ниелід розмови. 

- Отже валі закріпив за запорожцями ті 

пасовища, які їм признали тоді, як їх сюди 

заслали. До сусідніх аулів валі вишле строгий 

наказ, щоб не важилися виганяти своєї худоби 

нd ці пасови~а. Як хто цеї заборони не послу
хає, запорожці мають право забрати його ху

добу, пастухів повбивати. Коли б якийсь цілий 

аул виганяв худобу на ІІdсовища запорожців, 
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то вони мають право всю худобу аулу забрати, 

сам аул зруйнувати. Мудір, цР.бто начальник по~ 

віту, обовязаний в такім випадку дати запорож· 

цям військову поміч. 

- То якийсь дуже добрий і розумний ва~ 

лі, - замітив один старшина. 

- У валі був такий, що вступився за нами, 
та nромовив до серця і розуму валі. Але про 
це розкажу пізніше. 

- д про податки ти говорив? - спитав 
отаман. 

- Говорив. Я йому сказав, що нас загнали 

сюди без худоби, майже голих. Хати були по· 
руйновані, попалені. Ми сяк·так полатали їх, та 

й бідуємо... Народ вимирає з голоду. За два, 

три роки, як розведеться худоба, казав я валі, 

то може й на податки спроможемося. Лихо 

знає, звідки валі знав, кілько в нас душ. Знав 

кілько молодих, кілько старих і _дітей. Знав, 

кілько коней, рогатої худоби, овець і баранів. 

Признав, що то замало, щоб жити, не те, щоб 
іще платити податки. Отже відступив нам по· 

датки на два роки. 

- Чудо, та й диво, що між турками най· 

шовся такий валі! - замітив суддя. 

- Міркую, що він зле на тім не вийде, -
доповнив Калин.- Він той податок лиш закре

дитував нам. Сказав, що по двох роках ~удемо 

сплачувати старий податок через три роки ... 
Знаєте як і чим? Кіньми! 

- д звідки ж ми возьмемо коні? ! - скрик

нув війт. - Саме на коні у нас найбільша по· 

суха. 

- І я йому це сказав, сказав, що ми дуже 
бідні на коні, що саме через те нам годі rюрс:-
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нитися від напасти дошкульних сусідів. На це, 

слухайте, що валі відповів мені: 

"Я все чув, що запорожці лицарський на
род. Як то може бути, щоб лицар не мав коня ... 
щоб не мав коней досхочу?" 

- "Як не має грошей купити, то й лицар
ськість не поможе... хіба вкраде ... " - відповів 

я. - Він розсміявся і каже: 

- "Вкрасти можна гроші, вкрасти можна 
шапку, вкрасти можна тютюн. Але коня, або 

дівчину можеш украсти лиш тоді, коли коня 

возьмеш із стайні, дівчину з хати в твоїм влас

нім аулі. Як туркмен візьме вірменського коня 

з його пасовища, або курд з татарського, чи 

татарин з черкеського, то цього в нас ще ніхто 

не назвав крадіжжю". 

Ціле товариство розсміялося. 

- Отже валі делікатно піддає нам гадку, 

щсб ми полювали на чужі коні й платили ними 

йому податок, - замітив сусід. 

- Я так зрозумів його, - відповів Калим. -
В цих сторонах взяти з чужої орди коня, з хати 

чужого аула дівчину, то не крадіж, а лицар

ський промисел. 

- Знаєте з ким' я в днrорі зійшовся ? -
Калин перебив гамір, який зчинився по його 

звіті. - Я там зійшовся з Васюtем і Юркоr.-1 

Ковтюками. 
--;- То вони аж до днrори загна.1ися? 

замітив отаман здивований. - А я думав, що 

вони в Царгороді на роботах. 

- Вони були там. Вернулись під L.олунь, 

але вже нас не найшли. Ко.'Іи дізналися, що 
турки перекинули нас до Азії, вони пустишн:s; 

шукати нас і так зама1щрува.1и аж до ннrори. 
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- Чому ж не приїхали з тобою? - спитав 

отаман. Може не мають коней і бють ногами ? 
- Коні мають. дпе вони не самі. Вгадайте, 

хто з ними... чи, радше, з ким вони ? 
На це питання, очевидно, ніхто не міг дати 

відповіді. 

- Вони із Синеньким ... 
- 3 яким Синеньким ? - спитав отаман. -

Останній Синенький небіжчик. 
- дпе його моподнА брат живий. 

- Паша Юсуф ? ... Той, що від нас відстав 
ціпком пристав до турків ? 

- Юсуф паша... Осип Синенький. Він по
кинув уже службу і вернувся під Сопунь, щоб 

між нами доживати свого віку. Нже нас там не 

найшов, отже пустився до Азії, щоб нас відпи
тати. Мандрував з різними пригодами. Подорозі 

зійшовся з Ковтюками. Я з ним зійшовся в па

паті вапі, а потім я пішов до гостинниці, де 

зійшовся з його товаришами. В їх товаристві 

ще якийсь англієць і туркмен в Карамагарі, бо 
там тепер ярмарок. ~ не хотів гаяти часу, бо 

знав, що ви нетерпеливо ждете вістки від мене. 

Синенький дав мені свіжого коня і я зараз пу

стився в дальшу дорогу. 

- У тебе щаслива рука, хлопче, - промо
вив отаман. - У валі викпопотав усє, що від 
нього взагdnі можhа дістати і найшов та спра

вив до нас людину, що може багато зробити 
дпя поправи нашої допі. ІІаші сусіди і наш му· 
дір будуть обережніші і вв1чпивіші в поведенню 

з нами, знаючи, що в нас турецький паша, який 

знає дороги до вищих урядів і до різних па

дишахових достойників. 

- Вже став нам у пригоді, - додав Капин. 
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- Вапі не був би такий добрий, як би не те, 
що Сивенький побапакав з ним. Правда, Що 
-баша з одним хвостом не така велика риба, як 

вапі, ane всетаки достойник ладишахового цар· 
ства. Автім, хто знає, які між ними рахунки? 
Може мІж ними та~е, що рука руку миє? 

Батьки запор~ької оселі побалакали й ро· 
:зійшлися, розносяЧи по селу вістку, що пасо· 
вища забезпечені, що под.атки в завішению, 

та що ві.ІJьно "лицарським промислом" придба· 
-ти коні ... 

На д.ругий д.ень •. як уже снеркuо, надїхав 
Сквенький з чотирма товаришами. До пізньоі 
ночі балакав з отаманом І свSІщеником. 

- Завтра смпнчу рад.у старшин, - заІІІи
чив отаман розмову. - Tenep .ІІягаА сп~ 6о 
·ти здорожений. 

- Треба,· щоб Х1'0СЬ saonlxyвa.М:.. NOIJIOI 

товаришами. Англійця вмістити в когось, що 
терпить на брак rpoІDa. То багn'ИР І смме 
грішми на acl боки. 

- Ковтю•и мвІО'І'Ь тут свояків І вже nІШJІи 
.до них. АнглІйця з туркмене:»' уміщу у мого су:. 
сіда. Він~ хоч иайбі.анlІDиА в ce.tiJ має найкращу 
хату. ПравJІ.а, наробивсв s •ІТJаМИ хо.во кеі, але.. 
хата як палата. Ангпіе&tЬ Q..rae в.JІ.оволенкй. 

На другий день,..Ш~Я JІО отамана рада. 
П рийшпа всЯ. старшина оселі, прийшли АіАИ, 

прийшов священи~. 
- Ви всі, - промовив Сивенький, - вже 

від Капина знаете, що я покинув с.nумбу 1 вер
нувся до вас, щоб між вами 11ишитися .ао кінця 
ного віку. Про це нема що балакати і не того 
я просив отамана, щоб зІбраа рад.у, а того, бо"' 
я nривіз вам nривіт віА ваших братІв на .Куб@мі. 



- Вони знають про нас? - перебив один 
дІд дрижачим голосом. - Про нас.: запроторе

них на краА чужого світа ? 
- Знають і переказують вам свою прось

бу. Я цю просьбу. переповім і ви рішайте, яку 
дати відповідь, та~~ чи взагапі відповісти. Мабуть 
знаєте, що на Кубані зібралася, правда, поне

віпьно, велика сипа запорозького народу. По 

зруАн~,ванню Січі в році 1775 запорожці· роз

брилися по всьому світі. Зразу найбільше було. 
їх на Дунаю. Лиха .допя щораз більше розга
няла та розсівала по світі запорозьке лицар· 

ство, колишню оборону А спаву України. Щоб: 

ueA меч українського народу викинути nоза 

межі України, москаль загнав усіх запорожців, 
що бупи під Аого владою, аж на Кавказ, над 
ріку Кубань. Це зле, що запорожці не на сво
їм прадіднім Дніпрі, а на кавказькій Кубані .. 
Всежтаки краще так, ніж жити між чужими~ 
Головна сипа запорожців, хоч тепер в іншім. 
не на своїм прадіднім місці, і хоч під москалем._ 

усежтаки далі під боком України. Отже ку
банські запорожці надіються, що бодай на Ку

бані воскресне давнє Запоріжжя і колись ста
не в пригоді своїй батьківщині. 

- Дав би Бог! - зідхнув один дід, що 1"Я·· 

мив Запоріжжя на Дніпрі. 

- Так думаЮчи, старшина кубанців стягає. 
на Кубань запорозьких недобитків. Таким спо

собом старшина силкується скріпити це будуче 
Нове Запоріжжя. Стягаючи розсіяних по світі 
недобитків до себе, кубанці А їм роблять при-
слугу, бо одиницям не дають запропаститися 

в морі чужих народів. 

ОА, багато пропало нашого брата через. 
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те, що ми не вкупі, замітив суддя. - Кілько 
то нашйх побусурменилося ще тоді, як ми си· 

діли над Вардаром І Тут буде ще гірше. Тут не 
.маємо з чого жити, отже братія розлазиться 

за хлібом. Піде, тай пропаде. Не кожний такий, 
як Сивенький, що таки вернувся до своїх. 

- Ще бувши в службі, - тягнув далі Си· 
венький, - я зійшовся з одним кубанським 

старшиною. По довгій балачці про старі 'f8СИ 

на Заnоріжжю він допевнився, що я заІJ()рuзь· 
:кої душі не запродав туркові. Я виміркував, 
що той старшина не московський запроданець. 

Ми оба були зразу як той, що силкується хо· 
.дити поміж дощ. Але пізнавши один одного, ми 

розбалакалися зовсім щиро. Коли він почув, що 
я з запорізько'і громади під Солунем, виявив 

.мені наміри кубанської старшини і просив мене, 

щоб я стягнgв мою запорізьку гро"Іаду на Ку· 
·бань. Я зараз "занедужав" і мене, як добре 
заслуженего інваліда пустили ~ війська. Що 
далі було зі мною, вже знаєте. Я найшов вас 
І лишаюся ·між вами. Як гадаєте, що краще б 

нам усім перенестися на Кубань, то проведу 

вас. Тепер я відійду. Ви радьте без мене. Я під· 

чинюся внелідові ради. 

Синенький вийшов. Довший час не nромо
вив ніхто. Всі сиділи nохнюnлені і пережову~ 

вали це, що чули від Синенького. Мовчанку пе~ 

ребив отаман. 

- f':1и раді б nочути, що на це скаЖуть 
наші діди. Ті, що власними очима бачили пра.· 
.дідне Запоріжжя; що разом з запорозьки.и лиг

царством покинули дідизну, бо не хотіли жити 

під рукою московського царя ... 
Найстарший дід зідхнув. 



- Просимо, дІду, - заохочував його ота

ман- скажіть слово. 

- Копи так, то послухайте, - промовна 

найстарший дід. - Ви всі знаєте, як я пюбпю 
москаля. Я все стояв за те, що краще нам усік 

згинути, як вертатись під царя. Ane я був такий,. 
бо мене ніколи не покидала надія, що здужаємо. 

віJІ.будуватИ Запоріжжя на Дунаю. Цю надІю 
майже розвіяла зрада Гладкого і тої черні, що

nІшла за ним та втікла до москаля. Хоч за цю 
зраду турок зруйнував Дунавецьку Січ, багато. 
запорозького народу вирізав і решту недобит

кІв розсІяв малими оселяни по всІй Туреччині., 
• ще не тра7мв надії. Але теnер, копи ві-д nо
нево•енкя Заnоріжжя москалями нииупо вісім· 
aaarr рокІа, •1а зруйнуваннк Дуиавецької Січі 
118ТАеСtІт, ••• ICOJIII nosa межами царс.ькоУ влади не
.,.. ОАНОІ зanopost.acoї громаАИ, в ккіА буJІо б бlль-
1118, як тисяч~ АУШ ; копи цІ недобитки живуть 
розсікні в морях чужих вір і розпливаються в них; 
коп сnравді е надія, що на КубанІ віджиє давнє 
Запоріжжя, то ... що більше там буде заnороаько
го народу, то скорше це станеться ... Там скор
ше встане Запоріжжя і ни, наш гурток не ще
зне так, як сніг щезає на сонці. Я за те, щоб 
піти за радою кубанської старшини. 

Дід ·замовк. Ще промовляпи оба другі діди. 
і промовляпи так само. Старшини вже А не ра

дили над питанням: "іти на Кубань, чи ні?" 
Говорили тільки про труднощі такоrо пер-есе* 

лення. Вони знали, що турок не відnустить !'х 

від себе ... ще А до свого ворога, московсь1(оrо 

царя ... Попросили Сивенького. 
- Ти сказа.в, - промовив до нього отаман, 

-що проведеш нас на Кубань ... В імя Боже, веди! 
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- Чи всІ згІдні? - сnитав СивенькиА, по
глядаючи недовірливо на дідів. 

- Всі, - відповів отаман. - Ми всІ пішли 
за радою дідів ... 

- Копи так, - промовив Синенький, - то ... 
яз11к за зубами І Ми ва~имо нашиІ"Іи головами. 
Як турок пронюхає, що ми затіваємо, то ... самі 
знаєте, чим це скінчиться. Я повне би на ней

вищім стовпі, бо я, хоч турецький паша, пер· 

ший кинув між вас гадку покинути турка і пе

рейти до його ворогів. 

- Тим ти не журися, - перебив отаман. 
- Між нами нема довгоязиких. І необережних 
нема, бо ми не діти. Ми лише ломипR собі го
лови питанням, як видобутися з-nід турецьк-ої 

опіки. Ми тепер як та душа, що рада б до раю, 
ane її не пускають туди гріхи. Копи ти загадав. 
перевести нас, то мабуть уже знаєш, як нам 

переступити турецьку межу. 

- Я сам ще не знаю, як, - відповів Си· 
венький.- Але спосіб найдеться. Я насампере.в. 

проберуся сам на Кубань, щоб діJІО перебала

кати з кубанською старшиною й забезпечити 

місце якнайкорисніше в ля нашої nrr Ji. Ло моїм 
повороїl будемо продумувати, як віАси видобу· 
тися. Я для нашої ціпі надіюся використати 
мої давні і нові знайомства. При помочі тих 

знайомих І приятелів нам неважко буде nере

селитися відси під саму кавказьку межу. Тем 
ніхто не буде нами жури1·ися, отже легко буде 

малими гуртками, чи й усім укупі, лерекинутмс~ 

на Кавказ і перебрат~я на той бік аж на 
Кубань. 

Всі признали, що так було б найкраще" 
Рада договорилася до того, що Сивенькнй 
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з тиждень буде відпочивати по довгій подорожІ 

з найрізнішими пригодами і потому сам поїде 

на Кубань. До Трапезунту поїхав би верхи, далі 

морем. Щоб турки не задержали його, Мортон 
купив би в Трапезунті вітрильник, і Синенький 

поїхав би як капітан Мортонового корабля. 
- Добре, що той грошовитий англієць мені 

подорозі нагодився,- закінчив Синенький раду. 

Старшина розійшлася. 
В оселі ані на думку не прийшло нікому, 

що старшина врадила переселитися на Кубань. 
Синенькому сходили ·дні головно на довірочних 

розмовах із старшиною. Морт-он ходив від хати 
до хати і казав показувати собі всякі запорозь

кі старинності, принесені ще предками ски· 

тальців з Запоріжжя до Туреччини. То були 

старі рушниuі, порохівниці, кульбаки, ножі, чар

ки, rудзи, військові значки, люльки ... Люди не 

розуміли мови Мортона, ·але від Сивенького 
aJtanи, що багаті англійці диваки і такі річl, 

яких тепер уже ніхто не вживає, скуповують 

за грубі гроші. Мортон платив добре, вони були 
бідні, отже ті неnотрібні їм річі дуже радо про
давали й ему. І Мортон був вдоволений, бо при

збирав цілий музей. Нарікав лиш на· одне, що 
за ніякі гроші не може дістати старинної запо

різької шаблі. Ніхто не хотів продати. 

- Запорожець не продасть рідної мами, 
й шаблі, - говорив йом~ Синенький - хіба 

заміняє. Або купить ліпшу. Ту1' не дістане піп· 
шої, отже старої не продає. Як заїдете зі мною 

на Кубань, то може там купите, бо там буде 

більше запорізького народу, що має нагоду 

купити іншу шаблю. 

Очевидно, що поїду з вами. Коли я вже 
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тут зібрав цілий музей запорозьких старинно

стей, то хочу мати комппет. 

Минув тиждень і Сивенький з Мортоном 
етапи виряджатися в дорогу. В хаті отамана 

зібралася старшина, бо на другий день доссіта 

Сивенький відїздив. Треба було це й те обго
ворити. Хоч уже ціпком стемнілося, рада не за

чинала радити, бо ще не було священика. Копи 

отаман уже хотів посипати по нього, надбіr 

малий попович. 

- Тато просили, - сказав - щоб паша 
відклав свою подорож. Причина важна. За яку 
годину тато прийдуть, ane не самі. 

- Причина мабуть справді буде важна -
nромовив отаман. 

- Наш священик ніколи не робить з мухи 
вола. Заждім. 

Сивенький пішов до Мортона сказати йому, 

що завтра не поїдуть і вернувся назад до ота

ман~. Копи прийшов, там уже був священик 
з якимсь високим, кремезним, апе старим, з бі

лою як сніг бородою, турком. 

- Цей турок, - зачав священик, показу· 
ючи на гостя - це не турок. Турецький одяг 

взяв на. ссб~;· щоr> ·Jacrшe було. пробратися д.о 

нас. Чого він сюди прийшов, нехай сам скаже, 

О~і всіх звернулися на nатріярхальну по

стать отця Климентія. 
- Скажу вам, - промовив отець Климен~ 

тій, - чого я на старість пустився в таху да~ 

пеку і "ебезпечну дорогу. Я мав одинокого 
сина. Тепер один Бог знає, чи ще м.аю йоr-о. 
Копи в нас, на Кубані етапи радитн, щоб д~ 

купи стягати розпорошених по всьому світі 3!:.

nорожцІв, я сказав синові, що мс.є родиннє 
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кубло десь аж в середині Малої: Азії і я був би 
щасливий, якби внуки того куреня, з яким·мій 

батько втік на Дунай, перенеслися до нас на 

Кубань. 

- Ваш батько з нашого куреня і з нами 

покинув ЗапоріЖжя ? - перебив один дід. -
Як його кликал·и ? 

- Іван Красій, - відповів отець Климентій. 

- Красій? І - крикнув дід. - Він був мо-
їм сотником. Помер саме місяць nеред зруйну

ванням Дунавецької Січі.· Його син проnав. Ми 
гадали, що його вбили турки ·тоді, як руйнували 
січовий город. Це ви, той запропащений син? 

- Я. Мене турки не вбили, бо мене тоді 
там вже не було. Я согрішив і втік з Гладким 

до москаля. Я пережив усе те, що пережили 

заnорожці Гладкого А поті.м опинився між ку· 

банцями... Хоч nикидаючи вас, я був ще моло

дий, отже ніхто з вас мене не памятає і я ні· 
кого з вас, але я затужив за вами. Я міг пере· 
·нестися до вас, але мені бачилося, що для вас 

і майбутнього запnразького віАська було б кра

ще стягнути й вас на Кубанщину. ·Моєму синові 
Іванові ця д)'!І'"'с:І'\ т-. ... заїхала в голову, що він 

рішився ·відшукати вас 1 спроь ....... ;:. ,, ::"' чпво\' 

землі заnорожців. Я його благословив на дорогу 

і він nішов. Як пішов, так і пропав. Минув рік 
без вісти. По році я рішився відшукати його ... 
живого, або його могилу. Насамперед, думав я, 
треба перевідати, чи він не зайшов до вас_ до .. 
питався я до вас і від вашоrо панотця вчув# 

що до вас взагалі не навідувавсЯ ніякий куба

нець. Значить, мій син застряг десь у Іщрозі. 
- Хто вам сказав, - запи1ав отам('tН; -

що ми в цих сторонах ? 
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- Що вас вивозять з-під Солуня, ми ~аки 
зараз з11али. Що вас поселили в анrорськім вІ· 
лаєті, розказали нам мандрівні купці-вірмени. 

- Куди пустився ваш син, вибираючись 
до нас? 

- Через Кавказ. Дорога, казав, довша і не 
така вигідна, як морем, але безпечніша тим, 

що вже майже ввесь Кавказ був у московських 
руках. У турецьких частинах-легше було непо
мітно проховзнутися ,оміж різні народи і на

р<Ідці. Тепер і я вертаючись, помандрую туди. 
Може таки відпитаю сина. . 

- В вашім віці в таку дорогу? - спитав 
отаман. - Без провідника, без молодших і до
свідних товаришів? 

- ДармаІ 

- Іду з вами І - перебив розмову Сивень· 
киА. - Я А так у дорозі до вас. Ще поговорю 

з моїм англійцем. Може й він поїде з нами. 
В такій подорожі він добрий товариш, бо не 
боїться і стріляє, як мало запорожців. Добре 
було б, якби з нами пішли ще два козаки ... 

* 
Вже на другий день, товариство вирушидо 

з запорізької оселі: Климентій, Синенький, Мор
тон, Василь, Юрко і Нуман. Біля коня Nортона 
біг великий, перісто-бурий хорт. 

- Бачу, до вас причепилася якась собака. 
- прсtмовив Синенький до Мортона. - Н!!жf:-
ніть, бо піде з нами і її nан буде п.1акати 3д 

нею: Гарна собака. Я такої ще не бачив. 
- Пес не причеnився і від свого бувшuг•.::>

пана ,J~e втік. Я куnив його від якоі·ось біl!..ноrо 
козака. Такої собаки не має ніхто в цілій АнrлП. 



Jie знаю, і його бувший пан не знає, яким cno· 
собом собака опинилася в цих сторонах. Мабуть 
загубили їі якісь купці. То австралійський хорт. 

Мудра собака і небезпечна для ворога. Біда 
тільки в тім, що я говорю лиш по-англійськи, 

вона ж розуміє тільки по-т_урецьки. Козак, що 
продав її, подав мені слова і цілі речення, які 

собака розуміє. Я записав собі ї час до часу 
прочитую писульку, щоб навчитись балакати 

з собакою. 

- Ви не хотіли вчитися по-турецьки, щоб 

розмовитися з людьми. Тепер таки вчитеся, щоб 

балакати з собакою! ... 
- В найближчім місті найду драrомана, 

щоб посередничив між мною і собакою. 

- Навчіть собаку по-англійськи, вимовля
ючи наказ одночасно обома мовами. 

- Добр-а рада. Але може б ви схотіли бути 
навчителем 7 Ви знаєте обі мови. Собака й вам 
/"1ОЖе стати в пригоді. 

Синенький позвав собаку до себе, очеви· 

дно, турецькою мовою. Собака стала позираю· 
чи, то на Мортона, то на Синенького. Не знала, 
чи послухати ; чи вільно їй відступити від її 

пана. Мортон показав рукою· на Синенького. 
Собака зрозуміла і стала бігти коло коня Си

венького. 

Товариство причвалало до ріки Кізіль-Ірмак 

і горі рікою пройшло цілий вілаєт Сівас. Пото
му промежиною Сівасу і ерзерунеького вілаєту 

заїхали до горішнього €вфрату. Горі рікою їхали 
дальше на схід, наближаючися до кавказькоі' 

межі. Такий шлях вибрали, бо Іван Красій міг 
лише ним Іти, простуючи З· Кавказу на днrору. 
Подорозі товариство зустрічало оселі найріs-
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нІших народів. Найбільше було в цих сторонах 

вірмен. То був дуже рухливий купецький нарід. 

Наші мандрівники надіялися знайти між тими 

людьми кінчик нитки, по якій можна б зайти на 

спід Івана. Вірмени жили головно в містах. Тимто 
1\ товариство задержувалося в кожнім стрічнім 
місті, в кожній більшій оселі. Це, очевидно, спи

нювало похід. Що далі на схід, то небезпечні

ша була подорож. В східній Ерзерумщині жили 

всуніш найрізніші племена... дикі, войовничі, 

розбИшацькі. Товариство переїздипо поміж аули 

курдів, татарів, туркменів, черкесів, rеорrінців, 

абадзів, циганів і інших племен. Найнебезпеч

ніші були дикі ляси, що жили майже виключно 

з розбою. Проміж аули, які лежали на шляху 

товариства, можна було · непомітно проховзну
тися, але товариство не оминало їх, бо в кожній 

закутині 'Можна було попасти на спід Івана 

Красія. 

Одну ніч товариство ночувало в селі хри· 

стіянських халдеїв. Копи начальник села почув, 

що крім одного туркмена, всі мандрівники хри

стіяни, хоч не такі, як він, прийняв їх дуже го

стинно. Обережною балачкою Сивенький сип
кувався і тут найти бодай якийсь натяк, шо 

мІr би навести його на спід молодого Красія. 
Начальник сказав, що окрім вірменських купuів, 
•ких він дуже добре знає, від року через осе

лю не перейшов ніякий чужий. Запитаний, чи 

не чув що про татарську орду Ор-бея в дсаха.ді, 
начальник відповів, що аули цеї орди віддалені 

на добрі два дні їзди від нього. 

- Лиш дорога др них небезпечна, бо йде 
nопри аул найбільших у цих сторонах роабій.tш~ 
ків. Цей розбійничий аул курдів можна обійти, 
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але треба покинути вигідкий шлях долиною 
€вфрату А продиратися крізь густі підгірськІ 
ліси. Хто цього не знає, той в аулІ курдів за

кінчить свою мандрівку на цім світі. Як ви хо

чете поступити до Ерзеруму, то вам найліпше 

буде пробратися черев €вфрат. По тім боці 

і шлях вигідніший і нема розбишацьких аулів. 

- Я мушу бути в Ор-бея, - відповів Си
венький. Маю передати йому письмо від Мі
саха мурзи. 

- Від Місаха 7 Сина вбитого і братанича 
теперішнього бея далібабських татар? Він живе? 
Де він тепер? 

- Я познайомився з ним у анtорського 
велі. Він мабуть тепер сидить у днtорі у при

ятеля свого батька. Хоч Ерзерум має свого 

власного валі, стрий Місаха мабуть буде мусіти 

встуnитися. На його місце вернеться син покій· 
ника. днrорський валі дуже добре записаний 

у Стамбулі. Над головою ерзерунеького валі, 
покровителя ворогів Місаха, збираються хмари. 

Вік страшно лупить нарід, але не в користь 

султана. Ор-бей і Місах однолітки. Вони веш-;кі 

приятелі. Отже я мушу бути в того Ор-бея. 

Тимто А не можу вининути аула розбійничих 

курдів... Кажеш, що шлях іде попри їх аул 7 ... 
Відстань між шляхом і аулом велика? 

Які чотири верстви. 

- Спробую проховзнутися попри ау.ї вночІ. 
- Проховзнешся, як на шляху не будуо .. 

розставлені їх звідуни. 
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ЖИВЦЕМ 31\КОПІ\НІ 

Товариство попращuо гостинного халдея 
й рушило в дальшу дорогу. Шлях ішов далі до

линою між €вфратом І пасмом гір. 
День минув без ніякої пригоди. Товариство 

розклалося на нічліг під чистим небом в чагар· 

нику край са"1ої ріки. До оселі розбійничих кур

дів було ще пів дня дороги. Товариство з&га
дало пройти попри · аул вночі, отже вирішили, 

щоб Із місця нічлігу вирушити за якихсь три 

год,ини з nолудня. Мортон узяв рушницю і з хор· 

том пішов пробувати щастя. За чверть годнИк 

товариство почуло стріл і хвилину потім надбіг 

Мортон, але без убитого звіря і без собаки. 
- Ви мабуть застрілили собаку? - запитав 

Сивенький, сміючися. - 3 вас але стрілець! 
Замісць звіря, з якого товариство мало б пе~ 

чеt1,ю, ви робите діру в грішнім тілі слуги Міса~ 

ха, або вбиваєте власну собаку ... 
- Що я пострілив Садука, ·то в тім самі 

знаєте, був Божий палець. Тепер я застрішш, 

не собаку, а козу. 

- Де ж вона? Де хорт? 

- Коз·а лежить там, де впала. Хорт fііля 
неї і ... біля якогось так·ого звіря,· якого я ще не 
бачив, не чув, ані читав. € аж три штуки. Три 
кулі, як . людсhкі голови. Лежать неподвижно" 

Як би не те, що одна застогнала, я гадав би, 
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що то відрубані людські голови. Саме в хви
лині, як впала застрілена коза, пару кроків за 

нею щось застогнало. Я глянув туди і побач~в 

ті три кулі. Хорт жалісно заскавулів і наїжився. 

Кажу йому, "бери І", а він, не знаючи, що це 
за біда, ще й пару кроків відступив. Я також 
не підстуnав ближче. Прибіг сюди ... Ви радьте, 
що робити. 

Підемо подивитися, - сказав Синень
кий. - Ведіть ! 

- Може б ще хто пішов? Бог знає, що то 
за мара. 

За Мортоном пішли Сивенький, Василь 
і Юрко. Всі з рушницями готовими до вистрілу, 
з ножами в зубах. 

Коли підходили до місця, побачили, що хорт 
завзято порпає й викидає землю. 

- То люди закопані в землю! - вихопи
лося з чотирьох уст, коли стали на місці. 

-- Не диво, що я здалеку не пізнав, що 

u.e таке, - промовив Мортон. - Їх голови такі 
напухлі, що очей не видко. 

- Їх так мухи покусали, - замітив Синень
кий. - Біжи, Василю, до ріки і принеси в шапці 
води. Ти, Юрку, йди до нашого леговища по го

рівку. Нехай також Нуман прийде сюди. Во
зьміть по горшкові, щоб зручніше було земJ1Ю 

відкидати. 

Ковтюки відійшли. Сивенький і Мортси 

ВЗЯЛИСЯ ДО роботи, ЯКУ зачав був ХОрТ. Но~·Ю'l!"1И 

розрушували землю і виrортаr1н пригuрщш1ио 

Ло хвилині надбіг Василь з повt-tою шанк,.ш;і= 
води. Сивенький брав воду приrорщаr-~и і Rлищ!~ 

в уста закопаних. Не леrк<\ це бу.н1 і}Обота. t:Uї.~~
всетаки вода бодай краплями зайшліі до уст.· 
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Решту води виппяв Синенький на гопови нещаспи
вих. Застогнав один, за ним Аругий, третій. Юрко 
прийшов з горівкою. Синенький впяв кожному 

по пару крапепь в уста. Вони етапи ще дужче 

стогнати. Васипь носив дапі воду. Копи приту

пив до їх уст, вони сьорбапн пожадливо. Решту 
води випивав на них. Закопані очуняпи, апе ще 
не могпи говорити. Ціпе товариство стапо но
жами ·випорпувати земпю та вигортати П гор

шками й руками. Пес також порпав. ,Нарешті 
павитягапн нещаспивців, занеспи їх над ріку, 

ро.здягпи і зливапн водою. Вони порозппющу
вапи очі і тупо гпядіпи на своїх спасителів. 

- Хто ви ? - спитав Синенький. 
- дсахад, - відповів один. Біпьше не го-

ден був промовити. 

- дсахад? Ви татари з Асахаду? З орди 

Ор-бея? 
- Так, - відповів татарин. 

- Хто вас закопав у земпю? 

Татарин не відповідав, пиш застогнав. 

- Вони знесипені. Мабуть довго бупи в зе·
млі, їх треба підгодувати, то скоро очуняють. 

Нуман розклав вогонь. Із вбитої кози Мор .. 
тоном вирізав кусень мяса, вкинув у горщок 

з водою і поставив на вогонь. Другий кусень 
мяса припікав на рожні. Юшка скоро бупв го
това. Синенький дав :татарам насамперед юшки. 

потому по пів чарки горілки і по куснику мяса. 

Вони віджили й один із них, Шамай, став рvа

казувати. 

- Ерзерумський вaJti, великий душман, зну

щається над народом і лупить величезні подат

ки. Найбіпьше з-.зявся на нашу орду. Вся~!-!М:!:! 

драчками вже зруйнував нас. Все те, що БИП'!С· 
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не з бідного народу ніби для султана, задержує 

для себе. До скарбу султана висилає Дуже мало, 
ВИМОВЛЯЮЧИСЬ ТИМ, ЩО нарід бідНИЙ і не годен 

дати більше. Ми чули, що анrорський валі спра
ведливий чоловік, та що в Стамбулі не глухі на 

те, що він каж~. Отже наш бей вислав нас до 
валі в днrорі з просьбою, щоб у Стамбулі за
ступився за нас. Ми ·гадали: що як він суята
нові, або хоч лиш великому везирові це nере

каже, що ми йому розкажемо про нашого ваnі, 

нашого суддю і наших грабіжників, то нам nри
шпють іншого, справедливішого вапі. Нашим · 
нещастям. було це, що ми мапи добрі конІ І веапм 

дарунок для султана від нашої ор.І.и - коня, 

якого стаАня падишаха напевно ще не ма.па. 

Ми вепи білого-біпіського ара6ё,. що6 nере.аати 
Aoro султанові руками анrорськоrо вuІ. Скор· · 
тІ.110 нас їхати коротшою дороrою, поnри ay.t 
.курдів, добрими кіньми пів .а.ни. дороги віJІ,си. 

Хоч ми попри аул їхали вночі, кwди переАмили. 

нас. Коні Забрали, нас завеяи сЮ.а.и І sakonaли. 
Сю.а.и ніколи ніхто не захо.в.ить, отже кур~м rа
дали, що нас ні~то не знайде і не витягне 

з землі. 

- Мене дивує, що курди не вбили вас, ~ 

замітив Синенький. 

- Ми билися з ними і вбили чотирьох кур-.~ 
дів. Отже вони пімстилися так, щоб ми кона.;1И -
в страшних муках з голоду, спраги і заїджені 

комахами ... Що ви за люди і куди вас Бог веде? 
Сивенький не хотів сказати всього, отже-= 

відповів: 

- В нашім товаристві люди різно'і віри- ,: 
Ми їдемо з днrори ... саме до вашого бtя. 

-з днrори ДО Ор-бея?- крикнули всі татарf.•. о~ 
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- Може від валі? - спитав Шамай. -
Може ви на провіди... про господарку нашого 

вапі? 

- Ми були у валі в днrорі, але їдемо до 

вас не з його наказу. Маємо власну орудку. До 
Ор-бея справив нас Місах мурза. 

- Мурза Місах? Син покійного бея наших 
сусідів. До нас зайшла чутка, що він поїхав до 
Адани, щоб морем втекти з царства падишаха. 

Його стрий і теперішний бей його орди пустив
ся здоганяти його, але Місах таки втік. Всі га

дають, що він таки пробрався до Адани й утік 

на море. Тепер чую, що він в днrорі. 

- Він в днrорі, під опікою анr'орського валі. 
- Коли так, то нам уже нічого їхати до 

днrори. Місах приятель нашого бея. Він ворог 

ерзерунеького вапі і добре знає всі його прак

тики і всі Aoro злочини. Він все те розкаже, 

мабуть вже й розказав анrорському валі. Неза
баром покажеться, чи він справді має в Стам

булі таку силу, про яку в нас говорять . . . чи 

скрутить вязи нашому валі ... 
Татарам вернулась сила настільки, що вони 

власними силами зайшли до леговища товарис

тва, в якім лишився був один отець Клнментіk 

Всі три казали, що голодні, бо по кількох днях 

посту дістали замало мяса. 

- Я не хотів переладовувати ваших по

рожних шлунків, щоб не пошкодило,- сказав 

Синенький. - Коли ж вам тепер бурчить у че

реві, то їджте ... Але не багато ... Щогодини ttt1 

трохи ... Куди ви тепер обернетеся, як прийде т ~ 
до сил? Не маєте ні коней, ні зброї. 

Вернемось до дсахаду, - відповів Ша· 

май. - Коли в днrорі Місах-мурза, то нас там 



уже не треба. Коні роздобудемо на пасовищі 

курдів. Може й яку зброю найдемо. Будемо вер
татись горами. І вам радимо вининути це гніздо 

розбійників. Їдьте з нами. Проведемо вас, бо 
знаємо ці сторони. 

- Ми не минаємо . ніякої оселі на нашім 
шляху, - обізвався отець Климентій, - бо ми 

трохи путники, трохи звідуни. Шукаємо одного 
запропu.щеного товариша. Гадаю, що як з нами 

Юсуф, не звичайний собі чоловік, але знатний 

старшина турецького війська, , баша з одним 
хвостом, то нам в царстві падишаха не грозить 

ніяка небезпека. Курди хіба знають, що султан 

гостро покарав би своїх підданих, коли б із їх 

рини з голови його баші впав хочби один во-

1Іосок. 

-· В нашім вілаєті бунчук Юсуфа не по-
. може вам, - відповів Ша май. - Наш валі по

тайний спільнІtК цього розбійничого кубла, бо 

курди віддають йому третину всеї добичі. Як 
вас убють, то не буде ·кому 'повідомити про це 
султана. я"к XTQ вирятується, ТО "валі Подбає, 
щоб ·його Жалоба не Дійшла до Стамбулу, .. 

-. Що хочеш? - Шамай зверн_увся до 
свого товариша дшіJ<а, що сидів прбіч нього і 

раз-у-раз непомітно штовхав його лікте~ у бік. 
дшік відповів йому очима. Локазав ними 

на отцs-: Климентія. Шамай почав старому пиль
ніше приглядатися. По хвилині встав і відійшов 
на бік. За ним пішов дшік 

. - Ти· мож~ думаєш, що той старий rюдіб
ний до "того шпіона? - Шамай аапита~ шепо
том дшіка. 

- Тому я й розбивав. ліктем тво"! ребра,--
відповів дшік.- Я нже донго приглядався Ио;•tу 
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Ті чорні очі, той ніс, ті уста. Лиш цей має білу 
чуприну і білу бороду, а той чорний ... бо моло
дий. Коли старий заговорив, я 1же не сумні
вався, що то батько шпіона. Голос старого та
хнА, що як він говорить, то я приплющивши 

очі, неначе чую, що то шnіон говорить. 

- Я не з~раз nомітив це. Але коли ти 
·nоказав на нього своїм nоглядом, мені доразу 

·станув nеред очима вязень нашого валі. Твій, 
теnер і мій, здогад сходиться з тим, що старий 

сказав, коли я їм радив оминути аул курдів. 

Він сказав, що вони трохи звідуми і шукають 
заnропащеного. Може то батько шукає сина? 

- Гм ... На 'tаке виходить. Воно лиш з тим 
не сходиться, що той старий турок, а шпіон 

христіянин. Мабуть москаль, або московський 
шnіон. 

- Звідки знаєш, що старий ... турок, а мо
лодий сnравді .шпірн? 

- МQже б про це nобалакати з Юсуфом? 
Вертайся до товариства й поnроси nашу до . 
. мене. Але так, щоб ніхто не nомітив цього. 

дшік відійшов і по хвилині до Шамая при

ступив СивенькиА. Шамай відстуnив з ним даль
ше в кущі і сів на землю. 

- СІдай, ефенді І - сказав, - бо це, що 
~аю сказат~, буде мабуть дуже важне для вас. 

СивенькиА сів, цікавий, що nочує. 
Ви врятували мене А ооох моїх товари· 

·шів, - nромовив Шамай. - Чи ти думаєш, що 

ніхто з вас не nовинен nобоюватися, що хтось 

із нас зробить щось на вашу шкоду? ... Що не 
зрадить вас, хочби ви... хочби ви тяжко прови

нилися nроти самоr·о падишаха? 
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Це питання Синенького здивувало і затрІ

вожило. 

- Чи він езнає, що я приїхав сюди викра

сти ладишахові пригорщу запорожців? - nо
думав Синенький. 

- То була б чорна невдячність, - відпо

вів. - Але, що значить твоє питання? Ніхто 
з нас проти ладишаха нічим не провинився. 

- Чи хто з товариства согрішив, не ска

жу. Але мабуть провинився ... син одного з твоїх 
товаришів ... 

- Син? ЧиЙ син 7 В нашім товаристві не
ма ніякого сина. 

- Син то"о старого ... 
Синенький цілий здригнувся впялив в та

тарина допитливі очі. 

То не турок той старий ... 
- Чому так думаєш ? 
- Як його ·син не вихр11ст, то й його бать-

ко ~ристіянин. 

- Що ти ~ерзеш про якогось його синJі? 
- Бачу, що не маєш до мене довіря. Бо-

їшся зради. 

- Зради не боюся. Тільки про дещо і з най
певнішим приятелем не говорю, поки не бачу 

користи дл.я самого діла. Тепер вже можу з то

бою балакати, бо бачу, що це не буде без ко
ристи для діла. Ти щось знаєш. Бодай стільки, 
щоб нас навести на слід. Щоб показати, що 

вірю тобі і зради не боюся, розкажу, хто ми 

і яка ціль нашої мандрівки. Я справді турець
кий паша, але не турок. Я христіянин. І той не 
турок. Він христіямський священик. Йому про
пав син у дорозі з Кавказу до днrори. Ма6уїь 
між Кавказом і Ерзерумом. Ми хочемо натр~· 

118 



nити на його слід ... Ти мабуть знаєш щось про 
нього... Але, що навело тебе на думку, що він 

син мого старого товариша? 
- Я бачив молодого. Як би йому лобілив 

чуприну й бороду і як би додав кілька морщин, 

то ніхто не пізнав би, хто з них батько, а хто 

син. І голос в обох однаковий. 

- Де ти бачив того .сина? 

- В нашім аулі, як його вели посілаки валі. 
Куди, не знаю, але як вернусь до дому, npQвi· 

даю. Посіпаки, що вели його, но"Чували разом 
з ним в нашім аулі. Вони сказали нашому беєві, 
що ведуть шпіона. Був одягнений зтурецька 

і їхав як турецький купець. В гостинниці, до 

якої заїхав, хрестився ! Це зрадило його. Може 
він не шпіон. Може якась інша причина слону· 

кала його в дорозі крізь турецький край зата

їти свій рід І свою віру ... 
- Таки так було... Отже ти надієшся ne· 

ревідати, куди його повели? 

- Так. МоЖе бей знає. Як ні, то маючи 
початок сліду, знайдемо п· кінець. Вже не по~ 

требуєте питати за поповичем. Отже й не по

требуєте поступати до аула курдів. Можете 

їхати з нами горами. 

- Тепер з іншої причини треба нам таки 
лишитися на нашім дотеперішнім шляху. Нам 

треба попри аул курдів на 'РЄ, щоб вони, зайняті 

нами, не думали про вас ... Вертаймось до това~ 
риства. Але старому ані слова про те все, щоб 

заощадити батькові гіркого розчаруванн~ по 

хвилинній радості, як не знайдемо сина. ИuNy 
треба буде поволі робити надію. Але аж тоді, 

як найдемо виразніший слід. 

- Чи курди не навідувалися до вас тоді; 



як ви були закопані в землю? - спитав Синень
кий, коли вернувся до товариства. 

- Третього дня був один, -- відповів дшік. 

- Допевнився, що ми не щезли, кожного з нас 
копнув ногою і відійшов. Нині знов минає тре

тій день. Хто зна, чи знов хтось не прийде, по

дивитися, чи ми ще живі. 

- Нині ви ще не можете лускатися в до

рогу. Мусите відпочити бодай одну добу, щоб 

вернулась вам сила. Тут небезпечно. Як би 
прийшла більша сила курдів, то не оборонимо 

себе й вас. А хочби й оборонили, то не маючи 
коней, не втечете, заки жмінці відіrнанйх кур

дів прийде на поміч цілий аул. 

- Перенес.емося на інше місце - відповіп 

Шамай, - якого вони не найдуть, хоч це в су

сідстві їх аула. Я ці сторони знаю краще як 
курди, бо вони щолиш торік прийшли сюди. 

Давніше були тут наші пасовища. 

Шамай повів ціле товариство каменистим 
потоком так, що не лишилося ніякого сліду. 

Горі потоком йшли добру годину і потіком, так 
само каменистим, зайшли в яр. 

- Тут зовсім безпечно, - промовив Ша
май, показуючи широку розколину в стрімкій 

скалі. - До яру зайдеш тільки цим потіком! 
яким ми прийшли сюди. В розколині як у хаті~ 

бо пару кроків далі скала, що впала поперек 

розколони, творить стелю. Входу може оборо• 

нити один чоловік, станувши збоку і прокодю

ючи списом чи ножем кожного, хто схотів би 

всунутися до середини. Як би в ярі засіJІа сб~ 
лога, то забарикадуємо вхід з яру до розколиик 

і вийдемо непомічені на верх яру. Щоб, обік: 

шовши яр, зайти на те місце, обложни~и мус~ 
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пиб обійти ціпе пасмо гір, бо аж від того боку 

хребта є другий приступ до цеї розколини, але 

згори. 

- Яким способом вилізеш на верх яр~ 

коли скала стрімка? - спитав Синенький. 
- В глибині розколина вузька неначе кс

мин. Як запрешся спиною об задну стіну, колі

нами об передну, вилізеш на вершок скали. На 

горі ліс. 

Разом із скалою, що вгорі лягла поперек 

розколини, розколина творила простору печеру, 

в якій помістилося ціле товариство разом із 

кіньми. Лишивши одного товарИша на сторожі 

перед входом, всі лягли спати. Товариші Си

ненького повставали вже до схід сонця, якоrо 

зрешто·ю в глибокім ярі не було видко. Всі три 

.татари ще спали твердим сном. Синенький не 
казав будити їх, бо покріпний сон їм потрібний. 

- У нас харчів обмаль - промовив си.: 

ненький до Мортона. - Товариство побі,nьши
пося на трьох голоднякІв. На нині може вистане. 

- Ви гадаєте довше тут сидіти? - спи

тав Мортон. - Я думав, що поїдемо зараз. 
- Таких обезсилених не можемо пустити 

самих. Їм треба відпочити бодай ще до вечора. 
3 уваги на те, що нам незручно їхати вночі, 
мусимо ночувати ще одну ніч. В цім ярі не 

вполюєш нічого, а виходити з нього небезnечно, 

бо можуть побачити нас курди, ще заки щезнуть 

наші татари. 

- Ці татари говорять, що вгорі розколина 
вузька і нею можна вилізти на верх скали. Ко

ли ми йшли яром, на його краю я бачив дерееа 

і якесь звисаюче зілля. Отже там на горі :йс. 

Де ліс, там буде А звірина ... Полізу. 

1 "11 
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- І я спробую. 

Оба взяли рушниці, пішли в І'либину печери 

і почали лізти вгору, як лізеться І<омином. Ко.J!И 
вилізли на світло, ·пішли дальше ьгору, скачучи 

із скали на скалу. Так виншли в ліс, що покри

вав довгий хребет гори. Зайшли аж на кінець 

хребта, відділеного від сусіднього досить гли

боким сідлом. В сторону долини, в нкіИ найшли 

закопаних татар і в якій кілька годин дороги 

далі був аул розбійничих курдів, обі горі мали 

стрімкі стіни, без ніякої змоги зійти вниз, або 

вийти на гору. Лагідний спад був тільки по nро

тилежній стороні. Сивенький і Мортон звернулися 

туди і вполювали оленя. Взили добичу і вер

нулись знову до своєї кватири. Як вилізли 

з неї, так і зійшл~-t "комином''. Татари вже не 
спали. 

- Ви куди? - запитав Сивенький, nоба
чивши, що вони ладяться відійти. 

- По коні - відповів Шамай. Ми вже по

дужали і нам крайня пора в дорогу: Пішки чей

же не підемо. Я знаю, де курди Ш'tсуть коні. 

Сnравимося так, що ті розбійники і знати ие 

будуть, як їм пропали три найкращі. 

- Чи з цеї гори, можна дібратися до ва, 

шого аула? 

- Це найкоротша і найбезnечніша дорога. 

Не треба окружати довгого пасма гір і подорозі 
нема ворожих аулів. 

- То вертайтесь додому пішки, Сам ка· 

жеш, що дорога недалека й безпечна. 

- Я-я-як? - запитав Шамай здивований 
і неначе обиджений. - Вертатись nішки, ко.:щ 
можемо мати коні?... Коні нашого ворога, ше 

й такого, що нам заграбив наші '? LHo ска3а!' 
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би цілий наш ауд, як би довідався, що ми пе

рейшли попри чужий табун і не привели додому 

ані пару коней?! 

- То бодай заждіть, аж ми пустимося 

в дальшу дорогу. Ми влегшимо вам роботу. По
їдемо так, щоб попри аул курдів їхати смерком 

і запросимося до них на нічліг. Коли курди бу
дуть зайняті такими гістьми як ми, то не дуже 

будуть пильнувати своїх коней. А може буде 

так, що не лlАшимося в аулі ночувати, але по

їдемо дальше. Тоді курди напевно будуть слід

кувати за нами. Коли будемо окружати пасмо 
гір від півночі, ви, непомічені курдами, зробите 

це на полудневім кінці гірських хребтів. 

- І ця гадка не зла, - сказав Шамай, по
думавши. - Отже ви рушите в дорогу в саме 

полудне. Ми пересидимо тут день до вечора. 

Вночі виберемо собі три парі коней, або й біль

ше і також рушимо в дорогу. 

- На що вам аж три парі? 
- Бо в аулі з нас сміялися б, якби довіw 

дались, Що ми могли взяти, скажім, тридцять ко
ней, а взяли тільки три. двтім наш обовязок 

відбити собі ті наші коні, які лишилися в ру

ках курдів. Шкода, ЩО нашого білого мабуть 
не буде в табуні. То за цінний жемчуг, щоб ри
зикувати, пускаючи його на пасовище. Гадаю, 

що того коня, призначеного для самого суптана. 

курди вже завели до Ерзеруму, в дарун~<:у для 

валі, свого опікуна. За такого коня будуть но
гти робити, що схочуть. 

- Ви без зброї ... 
- На пасовиші будуть конюхи1 бодай з лу· 

ками й ножами. Це буде для нас додаток до 

коней. Як можете відступити наJІ-1 бодай одJюrо 
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ножа, то відважніше будемо підбиратися до ко

нюхів і якби прийшло до бійки з ними, то нам 

легше буде побити їх. 

- Ножів маємо досить. Дамо вам три. 

- Ви з іншої сторони заїдете до Асахаду, 
ми з іншої. Думаю, що ми будемо дома, ще заки 

ви наспієте. Чи розказати нашому беєві, що ви 
навідаєтеся до нас, хто ви і яка ціль вашої 

мандрівки 7 
- Скажи. Але тільки беєві. Більше нікому. 

З мого товариства знають про це тільки бать
ко пропащого, Мортон і я. Василеві, Юркові 

і Нуманоні скажемо про це аж тоді, як прий

деться визволяти молодого. Беєві скажи та

кож, що маю до нього письмо від його прия

теля Місаха. 

Татари лишилися в печері, дожидаючи 
смерку. Синенький із товаришами відїхав. Заки 
лустипися в ,сторону ayna курдів, лоступили по
дивитися на місце, де поласапи тоді, як най

шли закопаних. Також подиІ'ttnися на місце, де 

наншли були закопаних татар. Ніщо не вказу

В6nо на це, щоб від часу, копи це місuе поки
нули, тут хтось був. Пустипися в сторону аупа. 

Не квапили, бо до ayna було пів дня дороги, 
а товариство задумувало заїха·rи до ayna смер
ком. Впопудне зробили попас. Розклали вогонь, 

пекли чвертку оленя й відпочивали. Мортон; як 

звичайно, взявши рушницю й хорта, нишпорив 

у кущах за звіриною. Товариство почуло стріл, 
але досить далеко від леговища, в тій стороні; 

де був аул. За чверть години Мортон надійшов1 
двигаючи важку козу. 

- Нам пора в дальшу дорогу - промовив 

Синенький. - Як далеко до аулу, докладно 
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не знаємо, але нам треба бути там, ще заки 

зайде ніч. 

- Не краще було б таки вининути це роз

бійниче гніздо А переАти попри нього непомітно 

серед опівночі? - замітив Мор~он. 
- До аулу мусимо поступити, щоб курдам 

не прийшла охота - навідатися до закопаних 

в землю татар. Побачивши, ЩО їх нема, зараз 
виспали б погоню. Як ми заїдемо до аулу, то 
курди не будуть думати про закопаних. Тепер 

ми в кожній хвилині мусимо бути приготовані 

на зустріч з курдами. Треба дальше їхати 
з рушницями в руках. 



-Б л и и к н ь 

Нуман злупив шкуру з кози, почвертував її 

й розділив між товаришів, щоб був на дорогу 

запас. Роги Мортон причепив до своєї куль

баки. Гадав, що довезе їх аж до Англії і прибє 

в гос.тинніА світлиці свого замку. Товариство 
рушило в дорогу. Коли виїхали з-поміж горбків 

зарослих густим чагарником, вїхали на долину 

покриту високою травою й побачили свіжо ви

тропану тясьму. Трава на тій тясьмі була похи

лена в сторону ау.1у курдів. 

- Туди щолиш пройшов кінь - сказав 

Синенький. Виїхав на найближчий горб і по
бачи; трьох курдів, що чвалали в сторону аулу. 

- Втікають три курди, а ця тясьма вка

зує, що туди переїхав лиш один їздець. Сту

паймо далі слідом. 

Поїхали далі і по хвилині стали. Побачили, 

що з тясьмою одного коня зійшовся слід пари 

коней. Слід вів з кущів, що були яких двіста 

кроків з боку. 
- Тепер справа ясна ·- промовив Сивеtн.

кий. Три курди їхали сюди, щоб подивитис!:, 

що діється з закопаними татарами. Почувши. 

стріл Мортона, два схоронилися в 'цих кунн~х. 
Один поїхав далі, як звідун. Коли ни виУзд"<д>~ 
з чагарника, або й давніше, він побачив нас 

і завернув до товаришів. Бачивши, що !'де!v!О 
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в сторону їх аулу, вони вернулися звалярмувати 

цілий аул. 

- Може би ми завернули і поїхали далІ 

шляхом, яким поїдуть татари?- замітив Мортон. 
- Щоб на них навести цілий аул? - від

повів Сивенький. - Боїтеся цих курдів? 
- Я ? Я боюся ? - крикнув Мортон оби

джений і почвалав вперед, лишаючи товаришів 

далеко позад себе. Виїхав на високий горб, 
виймив люнетку і звернув ії в сторону аулу. 

В ту сторону чвалало пять їздців. Звідки взя· 
лися два нові, зараз доміркувався, бо праворуч 

побачив табун коней, від якого саме тепер від

їхали ще два їздці і почвалали та тими. То були 
конюхи, мабуть якимсь сиrналом покликані звІ

дунами до аулу. Мортон став крізь далековид 

приглядатися табунові. Між тим надїхала решта 

товариства. 

- Чи ви помітили що ? - спитав Синень
кий, витягаючи свій далековид. 

~ дул мабуть недалеко, бо тут пасеться ху

доба курдів. Ближче нас коні, далі вівці. Чотири 

конюхи покинули табун і пристали до тих, що вті~ 

кають перед нами. Голим оком їх уже не видко . 
.,....- Я ще щось бачу - дода·в Синенький. 

звертаючи дакековид більше на право. - Наші 

три татари вже лиш кількасот кроків від табу

на. Сидять у кущах. Мабуть дожидають ночі, 

щоб непомітно дібратися до коней. Це1 шо від
їхали чотири конюхи, улекшить їм роботу. 

- Але того білого коня нена s табуні. 

Мабуть в аулі або вже проданий. 

- Або дарований ерзерумському tHiJІi ...• 

Їдьмо далі... Але не квапмоси, бо :.цt: ~;сііl'іЙ 
денh, а аvл У8 мабуть недалеко. 



дул справді був недалеко, бо по кількох 

хвилинах їзди побачи.1и крізь далековид перші 

хати. Щоб до аулу заїхати аж пізнім смеркоr-t, 

станули на попас. Спекли чвертку кози і зїли. 

Полежавши ще хвилину на траві, рушили далі. 

Кожний держав рушницю готову до стрілу. Го

лим ском ще не можна було досягнути першої 

хати аулу, коли побачили, що їм назустріч їде 

яких пятдесят їздців. Більше як половина мали 

рушниці. Товариство стало. Курди підїха;ш 

ближче, також стали. 

- Міркую, що ні один курд не має новішої 

рушниці, яка далеко бє - замітив Сиuенький. 

- З чого ви це так виміркували? - запи
·. тав Мортон. 

- Передовсім до півдиких народів нова 

зброя не так швидко заходить. Доказом цього 

ота відстань між нами, а ними. Якби мали ліпші 

рушниці, то гадаючи, що И ми маємо такі, бу

ли б задержалися кількадесять кроків да.аі від 

нас. Вони лишили тільки таку відстань, яка ниw 

стане, щоб не долетіла куля із старосвітсt.кої 

пукавки. Очевидно гадають, що И наші рушни· 

ці такі самі. Це треба наr1 використати на те, 

щоб набрали респекту до нас. Мусимо rн)ІЦ~· 

зати їм, що наші рушниці бють далеко і що гнt 

добрі стрільці. Щоб знали, що ик нрніі;JУ JlQ 

стрілянини, то вони перед нами не всто~пt,сн1 
хоч їх і більше. 

- Як це зробити? .Стрі.lяючн до ннх? 
- Ви добрий стрілець І r-tаєте uівку пс:І::>ій;: 

ну, про яку ці дикуни Nабуп. ще не чу_Іи. 71к 

понад ними будуть нере.гtіта·І и птахи, а •1ітас. ~·х 

досить, ептгніть на зем:Ію, а-:ю и ~а ,·o::tH!!t !'/!!
дів дві, одну по одніИ. 
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Мортон не nрикпадаючи рушниці до щоки, 

nідвів цівку незамітно вгору. Саме тоді nонад 
курдами летіли якісь nтахи. Сивенький звернувся 

до курдів і nоказав рукою в гору. В цю мить 
Мортон підвів рушницю і виnалив двічі раз nо

раз. Один nтах вnав nеред конем передущого 

~урда, другий три кроки від нього ліворуч. -
Курди завернулись на яких триста кроків назад 

і знову етапи. 

- Бояться нас - сказав Сивенький. -
Лишіться тут, а я ПідІДу до них сам і розмо

влюся з ними. Але nильно стежіть, що курди 
роблять і що я робитиму. Як тільки nіднесу 

рушницю, або руку, ви до мене. 

Сивенький nустився вперед. Курди, бачив

ши, що до них їде лиш один, не відстуnали. 

Підїхавши тільки, що його могли чути, Сивень

кий крикнув: 

- Не бійтеся нас! Ми смирні, сnокійні пут
ники і нас менше як вас. Як є між вами який 

ваш старшина, нехай підїде. до мене. Хочу 

з ним розмовитися, бо гадаємо переночувати 

в вашім аулі. 

Курди згпотипися і етапи радити. По хви
;шні відстав від них один і nідїхавши на сто 

кроків до Синенького, став. 

- Хто ти І чого хочеш? - спитав. 

- Я Юсуф-паша. Ті, що лишилися позаду, 

мої товариші і· моя служба. Я хотівби побала

кати з отаманом того аулу, від якого ви над

їхали. Ти відти -~ 

- Я ота~ан аулу - відnомів курд. Від· 
ки і куди їдете? 

- Ми виїхали з днrори ї простуємо до 

Карсу на Кавказі. 



- Та сухопуттю? - спитав курд, покру

чуючи недовірливо головою. - Морем дорога 

коротша і безпечніша. 

- Ми купці, маємо орудки на сухопутнім 

шляху. Приймеш нас на нічліг? Заплатимо добре. 
Курд трохи очима не зїв коня Сивенького, 

так вдивлявся в нього. 

- Ти справді купець 7 Я ще не бачив куп
ця; який їхавби на такім коні, 'На такім чисто

кровнім арабі. 
- А як я цього коня купив, щоб пере

продати його якому англійському льордові ? 
- Твоє товариство також на таких конях? 

- Є ще один такий. Але й інші наші коні 

несогірші. 

- Що то за рушниця, з якої стріляв твій 

товариш? Чи в ній сидить нечистий, що так 

далеко бє, ще й птахи у повітрі 7 Нащо він по-: 
стріляв птахи, яких і пес не їсть? 

- Ми не знали, хто ви. Гадаючи, що то 

може степові хижаки, ми хотіли показати вам, 

що ви всі погибнете, ще заки причвалаєте до 

нас. Тепер бачу, що твої люди якийсь чесний 

народ. Отже, приймеш нас на ніч? 

- Хоч я отаман, то всежтаки мушу на· 

самперед спитати моїх людей. У моїй хаті нема 
місця, отже мушу запит<-ти, хто прийме вас. 

Отаман вернувся дu свого гуртка, побада

кав із своїми людьми і вернувся до Сивенького. 
Вас шестеро? - спитав. 

-Так. 
- Отже мої люди приймуть вас. Всі ваtпі 

коні я возьму до себе. Тебе і твоїх людей роз
містимо по два в трьох хатах. 

Щоб легше було перемогти нас 
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ніякого труду вкрасти наші коні - подумав Си· 

венький і відповів : 
- Наша звичка, від якої ніколи не відсту

паємо, все бути вкупі. Ми А наші коні все вкупі. 
Вдень і вночі. 

- У нас нема такої кватири, що всіх вас 
помістила б, ще А з кіньми. 

- То не будемо ночувати у вас. Поїдемо 
дальше. 

- ЗаЖди ще трохи. Поговорю з моїми 
людьми. Може таки найдеться обійстя таке ве

лике, щоб вас усіх помістило. 

Отаман знову вернувся до своїх курдів. 

Цим разом рада була довша. Коли скінчилася, 

від гуртка відстав один курд і Почвалав в сто

рону аулу. Отаман вернувся до Сивенького 
і сказав: 

- Знайшовся такий, що на одну ніч від

ступить вам цілу свою хату разом із подвірян 

обведеним високим муром. Ви всі поміститеси 
в хаті, коні можуть переночувати на подвірю. 

СивенькиА дав товаришам рукою зкак, щоб 

приїхали. Вони рушили вперед і разом з курда

ми почвалали д1алі. Вїхали в одиноку вулицю 
аулу. Доми стояли по обох боках вулиці. Всі 
були на два хлопа високі. Кожний дім виглядав 

як високий мур з фірткою, бо вікна в цих до
мах виходили на подвіря. Похід спинився перед 

одним із найбільших домів. 

- Отут у мого сусіда ваша кватира -
промовив отаман. - Господар вже вивів свою 

худобу, двері відчинені. Розгостіться, як ваr-1 до 

вподоби. Ви мабуть голодні? Зараз накажу при· 

нести вам харчів. Сусідня хата моя. 

- Як ласка -- звернувся до иьоІ·о Сrнн:::нь~ 
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кий - то кажи принести нам ті .. 1ьки води я·· 

кихсь овочів. Мясо маємо. 
Отаман з курдами· відійшов. Синенький 

з товаришами, ведучи коні, увійш~и відчиненими 

дверми на подвіря. Коли розглянулися, побачи· 

ли, що то був простокутник обведений високим 

муром. Хата припирала до муру при вулиці так, 

що цей бік муру був одночасно фронтовою сті

ною хати. До хати входилося з подвіря. Насам~ 
перед .11.0 просторих сіней, що служили за пе~ 

карню, а з сіней до світлиці. Дах, як усі дахи 
в цих сторонах - поземний. На даху була ко
пиця сіна. Сіно порозкидане по подвірю хати 

аж до задньо1·о кута подвіря показувало, що 

давніше воно стояло під муром. Його щолиш 
нині, може й перед хвилиною, перекинули на дах. 

Мабуть боялися, щоб наші коні не зіли 
цього сіна - замітив Юрко. 

- Таки зїдять його - відповів Сивеньки:• 
- Якби не те, що я це сіно побачив зараз~ 

як тільки увійшов на подвіря, бувби просив ота
мана, щоб прислав нам ... Очевидно за гроші. 

Товариство лишило коні на подвірю під 

доглядом Нумана і пішло до хати. Ло хвидині 
увійшла стара баба й поставила ведро з водою 

та кошик з дактилями й іншими овочами. Коли 

на своє питання почула, що гостям уже нічого 

більш не потрібно, побажала їм доброї t'очі 

й відійшла. 

- Тепер - промовив Синенький - нам 

треба буде добре оглянути нашу кватиру, шо6 
виміркувати, яким способом курди загадали ді~ 

братися до наших коней. Я з очей отамана ви· 
читав, що він приняв нас ті;tьки на те, щоб 

захопити наші коні. 
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-Я знаю, яким способом,- воркнув Мор
"Тон. - Буде облога. Харчів, які маемо, ледве 
'ЧИ внетане нам на добу .. Ще більший клопіт бу
.де з водою, бо й коні мусять пити. 3 голоду 

і сnраги будемо мусіт.и пі.ц.цатися. 
- Я вже починаю жалувати, що не пішов 

за вашою радою. Треба було бодай не лиша
-тися тут на нічліг, але поїхати дальше. 

- Полізу на дах скинути коням сіна, а ви 
промишляйте, як роздобути більше харчів і во

.ди, або як пробитися крізь товпу тих розбійни
ків. 

Мортон вийшов, але вже по хвилині вско
-чив назад до хати. 

Зрада І - крикнув. - Ворог вже в крІ-
:пості. 

Який ворог, в якій кріпості 7 - запи

·тав Сивенький. 
- Наш ворог у нашій кріпості... На даху ... 

Я вам казав, що йду скинути сіна коням. Роз
глядаюся по nодвірю за драбиною... Нема, хоч 

повинна бути. Кажу Нуманові, щоб привів коня 

під саму хату і сів на ньогQ. Нуман сів на коня. 
Я виліз на коня, з коня на рамена Нумана І, гоп 
на дах. Іду до сіна, а тут з сіна вистають дві 
ноги. Дві людські ноги. Sl зараз на рамена Ну
..мана, на землю і до вас. 

- Піду й я nодивитися. 

Сивенький вийшов з Мортоном на подвіря. 

Виліз на дах таким сnособом, як перше Мор· 
тон і також побачив ті ноги. 

- Подайте мені вашу собаку,- шепнув до 
Мо.ртона - і самі прийдіть сюди. 

Коли на дах вернувся Мортон з cuua~uю, 

яку кликав "Борзий", Синенький вхоnив ноги. 



що виставали з сіна і став тягнути. Витягли 

·курда. Він схопився на рівні ноги і неначе зди· 

вований крикнув: 

- Хто ви?! Яким способом опинилися на 

моїй хаті? 

- Коли ти господар, то яким способом ти 

взявся на тій хаті? - відповів Сивенький. -
Твій отаман сказав мені, що господар цеї хати 

ві~ступив її нам, що сам пішов до якогось свого 

родича. 

Або ти брешеш, або отаман. Злізайте І 

Злізь ти ! Тепер, аж до завтра ця хата 
наша. 

Не злізете? 

Ні! 

Курд вихопив запоясника, замахнувся і ... 
з криком впав. То Борзий скочив до нього, вхопив 

за горло і курд упав. Борзий ляг на нього, гото· 

вий в кожній хвилині знов ухопити його за горло. 

- Лежи т.ак спокійно,- остеріг Сивенький 

його, - бо як тільки рушишся, собака загризе 

тебе. 

- Як довго маю так лежати? 

- Покличу отамана і передам тебе і1ому. 

Ти знав, що ми будемо ночувати в тво1и хаті,. 

бо, ти відступив її для нас ... на те, щоб у ночі 
вкрасти наші коні. Ще раз кажу, не рухайся, 
бо ця собака жартів не знає ... Ходім! - Си
ненький звернувся до Мортона. 

- Він виліз по драбині, витягнув її за со

бою на хату, і накрив с!ном, - nромошш І"1ор" 

тон витягаючи з-під сіна драбину. - Як cno·i 
ноги, так і драбину зле накриu. Тепер по цій 

драбині ми зліземо, ane пперел скинсмо ·!'рОю·І 

сіна для наших коней. 
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- Злодії І - крикнув курд, бачучи, що його 

гості скидають сіно. - Се моє сіно. 

Хотів ще щось сказати, але Борзий загар
чав і курд замовк. 

- Він мабуть сердиться, що беремо його 
сіно - сказав Мортон. - Перекажіть йому, що 

ми не злодії, бо скрізь за все платимо. І за сіно 

заплатимо. я•заплачу. Мортон має гроші. 

- Як хто приймає свого гостя разом із 
дого конем - Сивенький звернувся до курда,

то не лиш гостя, але й його коня похарчує. 

- Ви не гості, ви злодії І - відповів курд. 

Заберіть собаку ! 
- Як прийде отаман - відповів Сивенький. 
Мортон спустив драбину. Сивенький зійшов 

униз. Вже й Мортон хотів злізти, коли нараз, 
глянув понад мур, став неначе вкопаний. За 

муром був невеличкий садок, густо зарослий 

рожами, з яких виробляють олій. Цей садок 

тягнувся від муру, що окружав подвіря до ін

шого муру, що окружав подвіря з хатою війта. 

На війтіаськім подвірю стояв на припоні... білий 

кінь. Мортон вже відчинив рота, щоб покликати 

Сивенького нагору і показати коня, але прику

сив язика. Йому прийшла гадка зробити щось 
на власну руку. 

- Тепер вже не можемо сумніватися, що 

ми в капкані розбійників, - промовив Сивенький 
до товаришів, як вернувся до хати. Як у3аrаді 
пустять нас, то без наших коней. Господар цеї 

хати вмисно скрився на даху, щоб уночі вкра

сти наші коні. Курди може загадали й нас по~ 

:юнити, щоб дістати окуп. Господар не є дш:: 

нас небезпе.чний. Але курди, прщ::тавивши др а· 

би'ни до муру, можуть в більшій силі вилізтн на 
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хату, з неї на nодніря. Тоді наші коні rtpona:ш. 

Оnісля могли 6 узяти И нас ... довшою облогою. 
Отже nередовсім треба нам нзяти коні сюди. 

Сіни nросторі, nомістstта..ся. Це треба зробити 

зараз, бо за пару хнилин буде темна ніч. 

Коней привели до сіней, дnері забарикаду · 
вали. Товариство nовечеряло й окрім одного, 

що лишився вартунатІ-', вс.і nолягали на сіні 

і скоро nозасипляли. Опівночі нартунав Нуман. 

- Що хочеш? -- сnитан Сивенький, коли 

Нуман потягІtув його за руку. 

- Встань, ефенді. Може й тонаришів роз

буди. Курди будуть либонь добуватися до нас, 

бо на вулиці чути кроки кількадесяти людей. 

Щось черкало об стіну хати. Чи не приставляюп. 

драбини 7 
-Хтось вже на даху -- відповів Сивенькні1. 

В тій хвилині на даху хтось крикнув і щосt. 

геnнуJІо. 

- Що таке? - Мортон сnитав протираю чи 
очі. 

- Напа.11.? - спитав о. Климентій, що та
кож СХОПИВСА. 

- Хтось віJІ. упщі uіз по .а.рабині на хату.--

Сивеиwсиі розказував. - БорзнА очеоИАНО, за
rра на снерn. rocno.1,apя, nова.11ив на зем..:п:Q 

другоrо курJІ.а і ... ежить на кім. Мусимо И ми 
ВИАПІ на А8Х, бо tiK ЇХ ВІUІЇ3е 6іJІьше, ТО БорзИЙ 

з кільхома не •асть собі раJИІ. 

- ·· Ой, 6у.ае біда! - замітив Нунаи~ ~ я~ 

Бо,.змй yotepncв кур.І.а, то буJ\емо матн я.Lю 
з кровО?tестю. Тут nанує nраво .qnш;r.a за 
крМІВ:JІ.V4С і .,кров за кров!"" 

с...еи....11 ро36уаИ8 КоВТІСЖів, щv C41iL'i~ 
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твердим сном. Всі взяли рушниці й ножі та 

вийшли на подвіря. Синенький виліз на дах, за 

ним Мортон. На даху лежав у крові господар, 
біля нього молодий курд під собакою. 

- Ти чого виліз на дах чужої хати 7 -
спитав Синенький курда. 

- Яке тобі діло до того 7 І - курд відпо

вів. - То моя хата. Хата мого батька. Возьми 
собаку. 

- Не возьму. Будеш так лежати .110 раня. 
Лежи тихо, бо як крикнеш, або рушишся, то 
собака загризе тебе так, як загризла твого 

батька. Я йду спати ... ДобраніЧ. · 
Сивенький і Мортон злізли. 

- Я лишуся вартувати на подвірю, -про

мовив Мортон, бо курди готові злізти сюди, 
приставивши драбину до муру від вулиці. 

- Справді добре було б поставити . варту 
на подвірю, бо гадаю, що на хату вже ніхто не 

полізе. 

В тій хвилині хтось стукав у фіртку. 

- Впустіть!- кричав. -То я, отаман аулу. 

- Впущу, як ти сам і без зброї, - відпо-
вів Сивенький.- Як побачу, що маєш яку зброю, 

або хтось інший пхається за тобою, то стріляю. 

- Я сам, - була відповідь. 

Синенький обережно відчинив фіртку, за 

якою стали Мортон і Нуман з рушницями гото

вими до стрілу. 

- Що на хаті діється 7 - запитав отаман:. 

- Ми чули якісь крики, зойки. 

- На хаті були зп.одії, що хотіли обікрас-ти 

нас, - відповів Сивенький. - Хотіли вкрасп'! 

наші коні. Ти знаєш, як тут карається коно= 

кр адів. 

~~~ 
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-- LЦо то мог.rнt б бути за з.lо.::І.ії-:> - спи

тав отаман ніби здиnонаний. - Ви нtt.ймали їх? ... 
lltu ни з ними зрunили ? ... де ваші коні? - до

да:-:, роззираю•tися no подвірю. 
- Коли Ііаш пес спіИман перlІ' .. •ro злодія, 

ми коні внели n х;зту. 

- Чи хата стании? Дорого зап.їатите за 

це господареві ... Де злодії? 
- Ходи! - сказdн Сивенt~киі1, nсказуючи 

на драбину. - Лізь за мною. 

Отаман поліз за Сивеньким, за 01 амаt•ом 

Мортон. 
- То син господари цеї хати, -- крикнув 

отаман, побачивши молодого курда під собако

ю. -Але сам господар . небі'>!:чик! Хто це зро
бив? Хто вбив його? 

СивенькиА r•о;,t;нив, як до того прийшло. 

- Його смерть сnричинив його власний 
син, - закінчив, - бо як батько лежав під 

nсом, він виліз на дах. Мавши до діла з двома 

ворогами, пес міг дати раду одному J1ише тоді. 

як загризе другого. 

- Відклич собаку і "пусти сина! 
- Як це зроблю, то всі твої люди nи.1ізуть 

на хату і кинуться на нас. Але не зроnлять 

цього, поки дрижатимуть за життя цього хлоn

ця. Як би ще хто попхався сюди, то пес загризе 

хлопця й кинеться на нового наrtасшtка. Отже 

зрозумієш, що ми мусимо хлопця дepr.\dTH під 

собакою аж до хвилини, ~•к виспимося і 6удею 

епосібні самі боронити себе. 
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зараз, то я скажу приступом взяти дім. Тоді 

всі згинете. 

- Прібуй І Знаєш, що маємо добрі рушниці 

і добре ст·ріляємо. Як тобі миле життя цього 
хлопця, то не позволь нікому лізти на хату, бо 

з хлопцем станеться це, що сталося з його 

батьком. при йди вранці, то побапакаємо. 

Отаман бачив, що не виторгує нічого, то 

й пішов. Товариство пішло спати, лиш Мортон 
пишився на подвірю. Підійшов до задного муру 

і став общупувати його. Мур був з каменю піп

пеного з глиною. Мортон виймив ножа і почав 

при самій землі нишкрабувати глину з-поміж 

двох каменів. Насамперед під сподом, потому 
по боках. Не довго мозолився. Виймив один ка

мінь, другий, третій. Зробив діру. Камінчики, 
що були над дірою відлітали, як трохи підважив 

їх ножем. Мортон відкришив таку діру, що сам 

нею пропхався на другий бік муру. За муром 

була гуща з рожевих кущів. Мортон взяв на 

право і хильцем зайшов під задній мур отама

нового подвіря. Став довбати ножем і видовбав 
діру. Впевнився, що каміння над дірою відкри· 

шується таксамо легко, як у першім мурі, зап о· 

жив діру знову камінчиками і вернувся на пер

ше подвіря. Тут також запожив діру в мурі. 

Пішов до хати, збудив Юрка і виславши його 
на подвіря вартувати, ліг спати. Спав лиш го
дину. Було ще зовсім темно, як він устав. Роз

будив Синенького й каже : 
- Пашо, я гоподен. 

- Ще є трохи козини й кіпь~а дактилів. 
Зїджте і дайте мені. спати. І ви спіть. бо скоро 
зазоріє, будемо мати роботу. Прийде напасть 
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курдів. - Снвенький відповів обернувся на 

другий бік. 

- Я збудив вас саме того, що козини є 

лише трохи і дактилів лише кілька. Як я те все 

зїм, то що будемо завтра їсти 7 Нас шестеро. 
Сумнінаюся, чи курди будуть нас харчувати. 

- Заріжемо одного коня. 

- А чим попєте? Води нема. Коня не тре-

ба буде різати, бо наші коні й так всі визди

хають з браку води. 

- Кажу вам, дайте мені виспатися. Яку 

годинку. Як у сні мін дух відпічне й покріпить

ся, може щось вигадаю. 

- Мяса, ні хліба, ні води не вигадаєте. 

Зрештою не потребуєте вигадувати, бо я вже 

вигадав. Але до роботи треба братися зараз. 

Сивенький підвівся і сів. 

- Що вигадав? 

- Ходіть зі мною на подвіря. 

Сивенький встав і пішов за Мортоном. Цей 

ПО.1і8 ЙОГО ДО діри В мурі. 

- Я не лише вигадав, але й зробив. То 

крихкий мур. Гадаю, ЩО нанліпше буде дати 

коням решту води, яку ще маємо. Викришити 

мур до решти, так щоб пропхався кінь, і ... гай

да! Заки курди помітять наш побіг, заІ(~1 ю.•fІі

жать до своїх коней і пустяться за нами, від· 

стань між нами і ними буде така дадсk:а, що 

вспіємо втекти. 

- Це треба зробити таки зара:1, --· сказан 
Си~:~енький ярадуоаний. - ···· Ходіr-1 зігнuтн 3 с~на 

наших товаришів ... Але що буде, як~ даху нозь
мемо собаку? Парубок, що лежить нід нею, пи

бачить наш побіг і криком зааш1рму~ uo..:t:ш·.;. 
Гм! Це справді погано... Може бн Бор~ 
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зий зробив з ним те\ саме, що зробив з його 
батьком? 

- Хіба в крайності. Треба буде звязати 
його А лишити в хаті . . . Чи не стукає хто у 
фіртку·? 

Пішли до фіртки А обережно відчинили ії. 
Увійшов отаман, сам і без зброї. 

- Хлопчище все ще під псом? - запи
тав. - Живий ? 

Під псом і живий, - відповів Синенький. 
- Не пустите його? 
- Не пустимо, бо ми тут безпечні, поки 

він у наших руках ... радше в зубах нашої собаки. 
Ви не маєте харчів, ні води. 

- І він не має ... 
- Того я й прийшов до вас. Пришлю вам 

води і харчів на три дні, як ти присягнеш, що 

зараз потім пустиш його. Я присягаю на бо
роду пророка, що тоді ніхто не буде до цеї хати 

добиватися. 

- Добре, - сказав Синенький, подумав-

ши.- Але, заки його випущу, він наїсться з тих 

харчів і напється тої води. 

-Гадаєш, що ми дамо вам затруєні харчі 

А затруєну воду? 

- У вас І це можливе. 

-Згода! 
Отаман вийшов і за хвилину вернувся з ба

бами, що двигали воду й харчі. Борзого Мор
тон відкликав з даху. Молодий курд зліз і зїв 

це, що Аому подав Синенький. Отаман присяг, 
що через цілий тиждень до хати ніхто не буде 

JІ.обиватися і відійшов разом із парубком. Цей 
на порозі фіртки відвернувся і грозячи пясту

ком крикнув: 
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- Ви вбили мого батька. Наше право ... 
кров за кров! Заплатите вашою кровю. Хто 
з вас вийде ка вулицю, згине. По тижневі й у 
хаті знайде вас моя куля, або мій ніж І 

- Добре, що маємо чим напоїти коні і ка 
дорогу харчі, - промовив Синенький до това
риства. - Юрко піде на дах дивитися, що ро

блять курди. Василь і Нуман напоять ; осідла
ють коні. 

Коли коні вже стояли готові, Юрко зійшов 
із даху і почав розказувати. 

- Правильна облога. Пильнують, щоб ми 

ке втікли. На вулиці перед хатою патролює де

сять узброєних курдів. Всі мають рушниці. В хаті 
просто фіртки нашої хати вибили вікно на ву

лицю. 3 вікна визирає цівка рушниці. Там засів 
син небіжчика, тепер ·господар цеї хати. 

- Пильнують нас,- замітив Синенький,

щоб ми не втікли фірткою на вулиuю. Як би ми 
тільки відчинили фіртку, посипавсяб на нас град 

куль. Ім ані в гадці, що ми маємо другу фіртку, 
якої ніхто не пильнує. На коні ! Ми побільшимо 
фіртку. 

Окрім Сивенького й Мортона, всі посідаJlИ 
ка коні й підїхали до муру з дірою. Синенький 

і Мортон привели свої коні під мур. Бючи при
кладами рушниць, відкришували камінь по ка

мені. Діра була вже така велика, що нею міг 

пройти кінь із їздцем. 

- В дорогу ! - сказав Синенький. 
- Ще хвилин~у заждіть, маю щось сказа-

ти, - звзрнувся Мортон до нього.- Хтось му

сить лишитися трохи позаду, щоб на всякий 

випадок крити відворот. То повинен зробити най

ліпший стрілець. 
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Я лишуся, - сказав Синенький. 

Крити віднорот можете ви, або я. Я 
стрілю таксамо як ви. Але окрім такого, що 
крив ои відворот, потрібний провідник. Провід

ником лише ви можете бути. Отже ви їдьте 

перший, я лишаюся позаду. 

Від вулиці почувся тупіт коня, що нагло 
затих перед хатою. Хтось щось голосно нака

зував. Синенький, що вж~ сідав на коня, мет

нувся назад, на драбину і на дах. То конюх, 

що надїхав з пасовища, розказував, що перед 

годиною наскочили на них три татари. Ті три, 

що були закопані в землі. 

- По відїзді чотирьох товаришів до аулу, 

- конюх розказував, - нас було також три. 

Два сиділи при вогні, я обїздив табуtf. Це вря

тувало мене, бо тих двох татари закололи. По

сідали на найкращі коні, інші, що ліпші позвя

зували до купи арканами й відїхали майже з ці

лим нашим табуном. Я втік, щоб повідомити вас 

про це. 

- Горе нам! - крикнув отаман, що вий

шов на вулицю. - Злодії випередили нашу по

гоню на яку годину дороги, або й більше. Най

ліпші коні були на пасовищі. В аулі лишилося 

тільки пятдесят. Але треба доганяти. 

Всі їздці, що патралювали перед хатою, 

пустилися чвалом у сторону пасовища. За ними 
чвалом інші так, що в аулі не лишився ні один 

кінь курдів. І ті, що в аулі не мали коней, бо 

їх вигнали на пасовище, побігли за їздцями 

пішки. Поїхали й побігли всі. В аулі лишилися 

тільки старі і немічні діди, жінки й діти. Ли

шився також той, для кого кровна месть була 

важніша, як коні. Він, сидів з рушницею в руці 
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і пильно вдивлявся у фіртку хати. Біля нього 

стояли ще три наряджені рушниці. СивенькиА 
вертався до товаришів, затираючи руки з задо

волення. 

- Помогпи нам ті татари, - сказав. -
Займипи табун коней і втікли. Всі курди з вий
нятком одного, що засів на нас з рушницею, 

лігнали відбивати табун. 

- То добре для нас, а ще ліпше для мене, 

- сказав Мортон. - Чи отаман поїхав на бі-
лім коні? 

- Де ж би він на таке ·ризикував такого 

коня І Почвалав на карім. 
- Отже в дорогу І Ідьте й не оглядайтеся, 

бо як усі вороrи відїхапи, мені не грозить ніяка 

небезпека. Лише хвилину підожду тут і почва
паю за вами. 

За хвилину ціле товариство було за r.typoмt 
поримаючи в рожах, за рожами ще в вищих ку

щах. Морток потяг своГо коня за собою аж до 
діри в мурі отамана. Розкришив мур вгору до 

висоти коня, взяв аркан й увійшов на подвіря 

до· білого коня. Відсипив уздечку від жолоба, 
припняв до неї аркана, вивів коня за мур і дру

гий кінець аркана привязав до своєї кульбаки. 

Скочив на свого гнідого і почвалав сЛідом за то· 
вариством. Товариство дожидало Мортока в пісі. 
Синенький уже стурбувався, бо глянувши да.1е

ковидом у сторону ayna, не побачив Мортона. 

Не мало здивувався, коли цей виринуа з кущів, 
ведучи на аркані ще одного коня... білого як 

сніг. І товариші стояли з широко розплющени.

ми очима, коли Мортон підїхав ближче. 

- Яким способом цей кінь дістався в nаші 
руки? - спитав Сивенький. 

'144 



- Як дістався, так дістався, - бовтнув 
Мортон. - Удьмо далі, щоб ri чорти не надїхали 
А не віJtібрали. 

- Скажіть бодай коротко, двома словами, 
як ви його дістали 7 

- Куди нам дорога 7 - Мортон сnитав, 
начеб не дочуваючи. 

- Туди на схід... Ви ще не сказали нам ... 
Морток не відnовідаючи, й не слухаючи, 

nустився ·вnеред. Синенький nереАмив його і за· 
городив дорогу. 

- Ви так згорділи, що й ·говорити в нами 
не хочете 7 

- Ви все докоряли мені, - nочав Мортон 
цідити згорда, - що я вибрався в турецькі краї 

з одною англійською мовою; Я все відnовідав 
вам, що англієі.~ь не nотребує знати ніякої мови, 

бо цілий світ nерейде з одною своєю власною 

мовоЮ. Тепер nоказалося, що моя була nравда. 
Я nромовив до цього коня nо-англійськи: "ходи 
за мною, заведу тебе до Англії. Маю гроші!" 

Кінь, як тільки це nочув, nерескочив мур і nочва
лав за мною. 

- Коли так, то нехай же та ваша мова 
покаже вам і вашому коневі дорогу до Англії. 

Я з моїм товариством поїдемо в nротилежну 

сторону. Прощавайте І 
Мортон розсміявся й розказав, як то було. 

Почвалали далі і, не nопасаючи, гнали аж до 

самого смериу. 

- Хіба погоні вже не потребуємо боятися, 

-- промовив о. Климентій. - Заки курди Еер-
нуться з nогоні за своїми кіньми, мине стільки 

часу, що вони самі втратять надію переймити 

1 нас. Я вже не годен вдержатися на коні. 
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- Щоб отаман не требунав відібрати того 

viлoro коня, або щоб син загризеного Борзим 

t<урда залишив думку пімсти, це просто немо

"'ливе - відповів Сивr.нький. - Всежтаки ми 
безпечні бодай до затра. Не лише ми, але й наші 

коні мусять відпочити. В цім лісі переночуємо. 

Мортон хотів їхати дальше, бо потерпав 

за свого білого. На замітку, що його араб уже 

потикається, відповів, що поїде на білім, бо цей 

не показус ніякої втоми. Скочив з коня, здой

мив сідло й хотів закласти на білого. Цей, РК 

лиш побачив, що сідло йде на нього, став 

дуба. 

- Ви його не осідлаєте. Пірве аркана й 

утече, - остеріга~ Синенький Мортона. 
Мортон не послухав. Сідло підскочило 

в один бік, Мортон покатився в траву в дру

гий бік. Щастя, що кінь не вдарив в голову 

або в груди. 

- Тьфу! Хоч білий, а таю-:::·: •к найчорні

ший чорт. Лишаюся ночувати з ві'\,·:1'1. 

Переночували і досвіта пустилися далі ши
рокою долиною ріки. Синенький і Мортон час

до-часу оглядали далековидом перебуту дорогу 

й узбіччя гір по однім і другім боці долини. Ні

яка погоня не надходила. Отець Климентій їхав 

побіч Синенького. 

- Перепалки з курдами не позволи .. 1и нан 
спитати в аулі, чи не бачили кого подібного л.о 

мого Йвана, - промовив зідхнувши. 
- МИ вже недалеко дсахаду, - відповів 

Синенький. - Мабуть вже за цею r·орою, що 
перед нами. Може там попадемо на початок 
його сліду. Я так, наче б уже бачив його. 

Марна надія! 
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- Щоправда, й я не дуже вІрю, щоб то 
був ваш син ... 

-Хто такий7 перебив . о. Климентій, 
затрусившись. 

- Мені Шамай балакав про якогось моло
дого чужинця, якого вели до якоїсь вязницІ. Як 

звався той парубок і куди його завепм, Шамай 
не знає. Можливе, Що знає його беА. Завтра, 
або ще нині в ночі будемо у нього. 

Мій син у вязниці І Цілий рІк ... 
- Ще не знаємо, чи то справрJ ваш син ... 
- Хто ж інший· ніг би бути7 ... як би то не 

був чужинець, то Шамай знав би, хто вік. 

Шамай казав, що то якийсь московський 
шпіон. 

Як його взяли за московського шпіона, 
то він напевно ній Іван. Тут люди не знають 

різниці ніж москалем і українцем. Кожний xptt· 
стІянин, що під московським царем, на їх дум· 

ку, москаль. 

- Дав еи Бог, щоб то був ваш син. 

- Дав би Бог 7 Щоб мій син. був у вязни· 
ці 7 ... Як шпіон 7 

- Ліпше у вязниці, як валятися кістьми по 
степу. Як то він, то з вязниці· його видобудемо. 

- Перед нами якісь їздці І - крикнув Мор· 

тон, дивлячися крізь далековид вперед себе. -
Може то курди аайшли нас і беруть у два 

вогні? 
- Подивлюся, -· відповів Синенький -

Ви гляньте позад себе, чи й відти не йду·rь. 

Сумніваюся чи ті, що перед нами, курди. 

Щоб переймити нас, непомічені нами, му

сіли б обіИт.и це пасмо гір ліворуч. Хоч би ма
ли найліпші в світі коні, не встиа-либ зJ)обити 
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цього до цеї пори. Перед нами мабуть татьри 
орди Ор-бея. 

- За нами нема нікого, - сказав Мортон. 
- Чи татари Ор-бея перед нами, чи ні, я скрию 

мою добичу. Білий кінь лакома річ. Їдьте далі, 
я тут найду якийсь сховок. Як небезпеки для 

мого коня не буде, повідоміть мене про це 

двома стовпами диму. Одним високим, другим 

низьким. 

Мортон чкурнув у кущі, ведучи за собою 

білого коня. Товариство поїхало дальше. Си

венький раз-у-раз прикладав далековид до очей. 

- До нас чвалає тридцять їздців. Одяг 
мабуть татарський. Вступімся й ми в кущі. 

Товариство вїхало в rущу. Не довго ждали. 

Надїхала ватага· татар. Між ними був Шамай. 

- Ти вже тут 7! - крикнув Синенький, ви

су!Іаючися з кущів. - Ти дома ще не був 7 
За Сивеньким висунулася решта товарІА-

ства. 

- Ефенді ! - крикнув Шамай урадуваний. 

- Богу дякувати, що бачу тебе здоровим. Я 

з моїми товаришами загаявся, бо ми гнали до 

Асахаду ціпий табун коней. Отже я гадав, що 

ти з твоїм товариством випередиш нас. Ми вер

нулися до дому нині, перед трьома· годинами. 

Нас турбумало це, що ви ще не надїхали. Nи 

були між мо.1отом і ковалем. Нам треба було 

рушити проти погоні, яка йшла вщонватн табун 

і треба було виїхати вам назустріч, бо, як ми 

гадали, й вам потрібна підмога проти курдів. 

На ба.1ачку з беєм не багато було часу. Отже 

я коротко розказав ному, в чім діло. Він іІІJді
.rtин усіх нояків на дві половини. Одну nо.1ошшу 

попів nроти ногоні, що пішла за на1'ш. lic- m! 
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тім боці гірського хребта. Другу половину зі 

мною виспав вам назустріч. Моя ватага, то 

nередня сторожа.. За нами йде решта. Як ми 
nриїдемо з вами, заки бей вернеться, то я маю 

завести всіх вас до його палати. 

- Чи ти не nитав його про того молодця ... 
увязкеного за шnигунство 7 - спитав Сивень

хий, бачучи, що о. Кпиментій t~етерnепиво об
гризає нігті своїх пальців. 

- Не було копи багато балакати, бо зараз 
no розмові з беєм, не зіскакуючи з коня, я 

з відданою мені .ватагою nустився вам на

зустріч. я пише кількома сповами згадав йому 
про це, зрештою не розказуючи йому, в чім 

.діло, бо не було· часу. Бей знає, що той узя
знений ще живе і в якій він тюрмі. 

- Чи ваш син, панотче, був наз\Іачений 7 
- сnитав Шамай Климентія. 

- ... На чопі над лівим оком має невеликий 
шрам... від черкес.ької шаблі. 

- І той вязень має такий шрам. Над лівим 

оком... Навкіс· згори вниз уліво. 

Старий зсунувся з коня на коліна, подяку

вати Всевишньому за те, що навів його на спід 

nроnапого сина. 

Синенький вИспав Нумана по Мортока й 
товариство-пустилося дальше nід nроводом Ша
мая до дсахаду. 
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НІ\ СЛІДІ n Р ·а п 1\ л о г о 

дсахад, найбільший аул татарськоУ ордк 
Ор-бея, був від кількох років над рікою драс,. 

в половині дороги з Ерзеруну до границі Карсу, 
турецькоУ провінції на Кавказі. В середині аулу 
на горбі стояв сарай, цебто палата бея, по-на
шому князя, цеУ великоУ орди. Ця nалата не дуже 

подобапа на nалату, ще й княжу, бо була по
будована не· з тривкого матеріялу. Орда Ор-бея 

була народом .скитальців, що живучи головно 
з виnасу худоби, не сиділа постійно на однік 

місці. Як тількИ nочула, що десь. є вільне місце 
з ліnшими nасов~щами, покидала 'свій аул і пе
реносила!=Я туди. Отже триваліших домів не 
виплачувалося будувати. Вс~жтакк хату бея 
називали сараєм, бо в ній: жив князь орди. 

В селямліку, цебто в гостинній: сараю, си
діло на подушках і коврах, nопиваючи каву і ку· 

рячи люльки, товариство зложене з шести осіб 

одягнених атурецька. То був Сивенький і това
риші. Окрім них був там ще один татарин з аса· 

хадсьхої орди, ШfJ"'ай. Вони дожидали бея, що 
вже вертав із походу проти курдів. Коли на ву

пиці зчинився гамір, Шамай вибіг З хати і по 
хвилині ввійшов знову з високим татарином. -
Сивеttький ~товариші nідвелися. То був Ор-бей. 

- То ти Юсуф-паша? - спитав татарин. 
nристуnаючи до Сивенького. - Я вже багато 
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енаю про тебе. Шамай розказав мені. Ти бачився 

в моїм приятелем Місахом? Маєш від нього 

nисьмо7 

Сивенькнй подав Ор-беєві письмо. 
- Сідайте - сказав бей, сідаючи сам. 

Вибачайте, що таки зараз прочитаю письмо, 

бо я дуже цікавий, як стоять його діла. На до· 
бавок у тім письмі на·певно буде щось також 

про вас. 

Товариство розсілося назад на подушках 

і коврах, бей почав читати. Прочитавши, звер· 
нувся до Синенького. 

- Спасаючи Місаха, ти зробив велику при
слугу не пише йому, але й мені і моїй орді. Ти 
приспужився цілій Ерзерумщині. 

- Яким способом '? - спитав Синенький. 
- Таким, що поміг Місахові пробратися до 

анrорського вапі. Той вапі був щирим другом 

Місехового батька. Він чес~а І справедлива душа. 
Любимець султана. Місах розкаже йому все, що 

знаt про нашого вапі і про його злого духа, 

нашого макреджа. Той макредж, голова судо· 

вого трибуналу, ще чорніша душа. Він гоЛовний 
ви'новник усіх тих кривд, які діються підданим 

султана в нашім віпаєті. То ненаситний звір. 
На кожного, на ціпі аули й на ціпі племена ви· 

гадує якісь провини, якісь злочини. Хто не дасть 

окупу, той іде під суд і пропав. Тепер як Місах 

в днrорі, про все те буде знати "анадопі ка
зіаскері", цебто найстарШи~ суддя Малої Азії. 

І султан буде знати. 

Мортон, що з усього того не розуrtів ні 
слова, нетерпеливо вертівся на своїй подушці. 

Нарешті не видержав І перебив розмову, звер· 
таючися до Синенького. 
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Чи ви вже сказали йому про коня? Про· 
дасть? 

Мій тооариш, Мортон-бей з Лондону, хо

тівби купити білого арабського коня... Але та
кого білого як крила ангела. - промовив Си
венький дq Ор-бея. - Він може заплатити, бо 

в нього гроші ... сміття. 
Очі татарина заіскрилися. Вдарив рукою 

по шаблі і схопився на ноги. 

- Білого коня? І - крикнув - білого коня 
ніхто не продасть, хоч би їх мав десять. ,Зреш
тою такого коня тепер у наших сторонах нема. 

Був у мене. Я хотів його дарувати султанові, 

щоб при тій нагоді пожапуватися на його за

ступника, що руйнує нас. Але копи той кінь був 

у дорозі до Анrори, впав у руки курдів, поппеч
ників вапі. ЦІамай вже розказав тобі, як це ста· 
лося. Завтра- позавтра піду на тих курдів з ці

Л<?Ю моєю ордою. Як не знайду в них мого коня, 

то виріжу цілий аул тих конокрадів І Гадаю, що 
ти з твоїми товаришами підеш зі мною. І ти 

маєш якісь порахунки з тини курдами. 

___; З тобою не піду ... 
- Що ? І - крикнув бей, визвірившися не 

Синенького. - Чи ти мій ворог, чи такий трус? 
- Дай договорити ... 
- Не договорюй, бо не хочу нічого чути_ 

Забирайся з моєї ха~и І Як зараз не вступишся. 

вижену нагаяни... ,Шамай.! Іди по людей, щQ 
вигнали б цих влізливців. Гнати їх аж поза 

межі наших пасовищ І 

Шамай скочив ніж Сивенького і бея, що 
вже вихопив шаблю з піхви. 

~ Бею І - промовив - ти кажеш витнат~ 
їх, бо ти не дав йону договорити. Твої гості н~ 
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підуть до курдів відбивати коня. бо ти не 

підеш ... 
Не піду? Зараз іду! 

- Не підеш, бо кінь вже тут, у твоїй стайні. 

Ті твої гості, яких ти кажеш вигнати, відбили 

коня ІЇ привели сюдИ. 

- Що ти плетеш 7/- крикнув бей, позира· 

ючи блудним зором то на Шамая, то на Си

ненького. 

- Кінь у твоїй стайні - потнердив Си

венький. 

Бей як не стрибне поміж своїх гостей, так 

що Мортон аж впав на землю, та й з хати, та 

й до стайні. Гості і Шамай вийшли повагом за 

ним. Бей вивів коня із стайні і голубив його. 

Це тривало добру хвилину. Коли вже налюбу
вався конем, бей з трівожно · покірним лицем 
приступив до Сивею~кu•·о. 

- Я тяжко обидив, оскорбив тебе - прg

мовив. - Ти тепер мій ворог? 

- Я ціпком не обидився, - відповів Сй

венький. - Я чоловік бувалий. Знаю ·різні на· 

роди, знаю їх звичаї. Я знаю, яка це в вас оби
да, копи ваш гість не є ворогом ваших ворогів 

і у вашій . потребі не хоче важити впасним 

життям. 

- Чи цей. біснуватий татарин тому сказився, 
що я хочу купити його коня 1 - спитав Мортон, 
що не розумів розмови Синенького з беєм, от· 
же й не знав, чого бей впав у таку лють. 

- Я ще не сказав йому, що ви хочете ку· 
пити саме його коня. Скажу, аж до решти по· 

тахне його збентеження. 

Як ти дістав того коня? - запитав бей. 
- Багато розказувати. Вернімось до хати. 
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Всі вернулись до селянпіку А nосІдали. WJ• 
жба nринесла свіжої кави і наново понаnихапа 

люльки. Синенький розказав, яким то способом 

Мортон викрав з аулу курдів коня і як привІв 

його аж сюди. Тепер він хоче цього коня•ку· 
nити. 

Бей здригнувся і глянув на Мортона. Довго 

приглядався йону. 

- Чи той англієць божевільний? - заnитав 
Синенького. 

- Чи пише божевільні куnують такі коні? 
Він купив би А два й більше, якби такі були 
тут на nродаж. Я вже тобі казав, що · в нього 
гроші те саме, що в нене, або в тебе, сміття. 

- Не тону, дунаю, божевільний, що купує 
такого коня, але, що купує цьогп коня . 

. - Кінь має яку хибу? 
- Для мене має ту хибу, що він був ній, 

що його вІдійнипи від мене курди, від курдів 

відіймив англієць. Він хіба божевільний, як куnує 
свою річ, та як хоче заnпатити мені за свого впа· 

сного кони. Якби я мав грошей стільки, скільки 

той кінь варт, то відкуnив би від нього коня 

назад. 

-·тепер уже розумію тебе, - сказав Си· 
венький, сміючися. 

- Бей не nродасть вам коня, - звернувся 

Синенький до Мортона., - бо каже, що то ваш 
кінь. 

- Мій ? Від копи і яким сnособом 7 
- Ви вкрали його курдам, отже він ваш ... 

поки хто інший не вкраде його вам. 

- Я не конокрад. Ще як би був не най· 
шовся законний пан коня, то я був би задержав 

собі, бо не годиться вкраденої річі лишати в ло· 
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сІданню злодія, аиі випустити в степ, щоб зди
чІв, або вовки його зїлн. Коли ж найшовся за

конний власник украденої речі, то треба ії від
дати йону. 

- Так водиться в вас, в Англії. Тут інший 
край, інший звичай. Бей коня НР. приАме віР. 

вас, як хочете його віддати. ПриАhяв би, як би 
ви продали йону, або дарували. Але в нього 

мабуть грошей нена стІльки, скільки .такий кінь 

коштує. 

-То я коня дарую йону, але з тин, що 
вІн ненІ Аого продасть. 

- 3 цього не буде нічого. Як ан коня да
руєте йону, як кінь вже буде його, то він не 

продасть його за ніякі гроші. Зрештою, як ви 
не думаєте лишитися в цих сторонах, але хо

чете вернутися до Англії, то я не радив би ван 
скуповувати такІ коні. В Англії такий кінь згине 
найдалі до року. 

- Погано f ••. То скажіть беєві, що я того 
коня дарую йому. 

Бе·й зразу не вірив, але коли Синенький 
поклявся, що англієць не жартує, ущасливленнА 

заявив, що до розпарядимости своїх гостей дає 

все, що має ; якби треба було, то А своє життя. 
- Нам нічого не треба, - відповів Си

ненький, - окрім помочі в однім ділі. Мому най

старшому товаришеві, панотцеві Климентієві 

пропав син, ти бачив його. 

Бей адивився в старого Красія. 
- Я ... я справді бачив такого, що подіб

ний до твого старого товариша ... Такого, що 
міг би бути його сином. Але ... Той, кого я маю 
на думці ... московський шпіон. 

- Впевняю тебе, що він ані шпіон, ані на-
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вJть ~оскf)nь_, хоч жив під московським царем. 

Він такИй запорожець, як і я. І моекапів пю-' 
-бить таксамо, як я. Де ти бачив того, як ка
.жеш, шпіона 7 

В моїм ayni, як ного вепи з Ерзеруму. 
- Знаєш, куди завели і чи живий 7 
- Не скажу. Я А не питав, -куди його ве-

.Дуть. Знаючи добре мого вапі, міркую, що він 

держить цязня на те, щоб дістати окуп. Як вя
зень ще живий, то він безпечно ще в руках ва

пі... в якійсь rnyxiA закутині, ·щоб вість про 
вязня не зайшла до Стамбулу. Як би в Стам

булі знапи, що в Ерзеруні вязнять московського 
шпіона, то зажадали б звіту про нього А вапі 

не міг би торгувати ним на свою користь, не 

міг би взяти окупу. 

- Не міг би ти перевідати, куди мого сина 

завели 7 - запитав отець Климентій. 

- В сусіднім ayni є чоловік, що вів арнав-
-тів *) вапі з вязнем. Він буде знати бодай пер-

ший постій. Решту мусите самі відпитати і по 

нитЦі зайти до клубка. Я зараз вишпю гінця по 
цього чоловіка. Завтра досвіта буде вже тут і 
розкаже вам, що знає... Або ні. Ніхто не пови
нен знати, що ви йдете визвqпяти вязня, що 
між вами і намtt є щось спільне. Я сам погово· 
рю з тим чоловіком, і все те, що він мені- ска

же, переповім вам... Ви здорожені і я втомле

ний. Пора спочити. Я відійду. Служба заведе 
вас до ваших кімнат. 

На другий день Ор-бей попросив до себе 
самого Синенького. 

- Мій гонець вже вернувся, -промовив. -

~J оояків. 
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Із собою привів провідника арнавтів, що відно· 

дили сина твого товариша. Вже знаю, куди його 
завели. Я закликав тебе, щоб побалакати з то

бою про вязня в кепрнявності його батька. 
Я хочу знати, чи той вязень справді не шпіон, 

та ще й московський. Я готов у всім дати вам 

всяку поміч, з вийнятком такої, якою я запро· 

пастив би мою душу. Шпіонові невірних проти 

вірних я не поможу, бо прогнівав би дппаха і 
його пророка. 

- Не знаю, як ти оціниш наміри вязня ... 
Чи назвеш це шпіонством ... 

Чого він сюди прийшов ? 
Він прийшов сюди того, чого й я. 

Ви оба були в змові ? 
Ні. Ми один про одного не знали. Дав· 

ніше, заки я зійшовся з його батьком, я й не 

чув нічого про нього, ні він про мене . . . По· 

спухай. Про запорожців на Дніпрі ти мабуть 
чув? 

Чув. Знаю, що їх землі загарбав москов· 
ський цар, та що завзятіші з них втікли за Ду· 

най і за дозволом султана поселилися там. 

Знаю й це, що вони вже розбрилися по цілім 
світі, та що головна їх сипа тепер сидить по 

тім боці Кавказу. 

- Що ти -зробив би, якби довідався, що 

десь у глибині чужого краю живе частина твоєї 

орди? Якби довідався, що той аул окружений 
іншою вірою, що живе в нужді? Що там тво"і 

приятелі, свояки 7 
- Я не спочив би, поки не вивів би їх 

відти і не привів сюди. 

- Як так, то що повинні зробити заnо
рожці на Кубані, довідавшись, що в днrорщині 
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є аул запорожців? Що вони живуть в нужді 
посеред моря іншої віри? 

- Повинні б зробити це, що я зробив би, 

;як би довідався, що частину моєї орди недоля 

загнала в московську землю. 

- Отже ми згідні. Я роблю це, що ти зро
~бив би. Я примандрував до Анrори, щоб найти 

Іаул запорожців і перекинути його на Кавказ. 
Син Климентія, не знаючи того, що вже я взяв
іся аа· це діло, також пустився сюди, не як мо-

Ісковськиі\ шпіон, але щоб своїх братів знайти 
І перетягнути їх на Кубань. 

- Не диво, що його взяли за шпіона. Те
Іпер бачу, що він не шпіон, отже моя совість 
:позволить помогти вам. Його зав~ли до кріпо
'сті Бурді на самій границі нашого вілаєту. Як 
не вмер, то до нині сидить там. Дам вам про

відника, що заведе вас манівцями під саму крі

пость. Одначе сумніваюся, чи здужаєте вихо

пити його відти. Валі висилає туди найнебез

печніших вязнів. Пильнують їх дуже строго. 
- Провідника не потребую, бо до Бурді 

поїдемо явно. А там поміркую, як взятися за 
діло. Не сумніваюся, що хлопця увільнимо. Як 

не підступом, то силою. Як не силою, то грішми. 

- Грішми буде найлегше. Але чи маєш їх 

так багато? Мутеселім, командант кр іпо сті, не

наситний. Лупить гроші, де лиш може, законно 

А розбоєм, бо сам потребує багато і мусить вал! 

платити великий чинш. 

- Чинш? За що? 

- За те, що валі держить його н& стаІн._J-
вищі команданта. 

- Я гадав, що Мутеселім слуга судтана, 

а не орудар маєтку валі. 
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- Султан далеко, а валі і його спільник 

Макредж сидять на карку. Той Мутеселім не 
лиш ласий на гріш, але й великий скупиндряга. 

Він знає, . що в кожній хвилині може втратити 
своє становище, отже складає гроші, живучи 

сам у крайній нужді. Це нужденне життя по

трібне йому також на те, щоб валі гадав, що 

він усе те, що злупить, відсилає до Ерзеруму. 

- Як не буде можна видобути вязня під

ступом, то підкупимо Мутеселіма. Мій товариШ 

з Лондону має гроші. 

- Саме прс того англійця я хотів тобі де

що сказати. Він по-турецьки не говорить, отже 

в Бурді нехай взагалі нічого не говорить. Там 
нехай буде німаком. 

Нащо ця комедія ? 
- Щоб Мутеселім і взагалі люди в Бурді 

гадали, що всі ви турки. Ніхто не повинен зна

ти, що ви запорожці, що Мортон не турок. 

- Ти знаєш Бурді? Є там яка гостинниця? 

- Гостинниця є жидівська ... Але, чи не 

ліпше було б тобі закватирува,.ись у команданта 

rарнізону Селіма? У нього простора хата. Як 
закватируєтеся в його хаті, то ніхто вас не буде 

підозрівати, що ви приїхали викрасти вязня. 

Його хата припирає до вязниці. Між хатою і 
вязницею занедбаний сад, куди ніхто не за

глядає. 

- Побачу, як вже буду на місці. 

- Яким способом ти загадав перевести 

твоїх запорожців з-під днrори на Кавказ? Це 
ме буде легко, бо сумніваюся, чи Fюни дістануть 

на це дозвіл. 

- Ще сам не знаю. Вони не під само10 

днrорою. Вони під межею твого нілаєту. 
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- Я великий довжник твій і твоїх товари

шів. Ти спас Місаха, уможливив йому зустріч 

з анr'орським валі, отже не сумніваюся, що ми 

раз вже спекаємося ерзерумського душмана. 

Твій товариш з Лондону відікрав мого коня і 

дарував мені. Я хочу .і.І.ОПомогти вам і поможу. 

дул твоїх запорожців треба буде перекинути 

до Ерзерумщини. На це не тяжко буде дістати 

дозвіл. Коли вони вже будуть в нашім вілаєті, 

ще легше буде поселити їх десь у цих сторо

нах, близько Кавказу. Тут ніхто не буде ними 

журитися. Окрім Карсу, ввесь Кавказ уже в мо

сковських руках. Запорожці будуть могти поо

диноко, чи гуртками прокрадатися на Кавказ. 

Як буде нагода, то й цілий аул нараз щезне. 

Ніхто й не запитає, де вони поділися. Я їм по

можу, але так, щоб вони й самі не догадалися, 

відки поміч. 

- То ми можемо вже нині вирушити в даль

шу дорогу? 

- Нині ще не поїдете. А як би поїхали, 

то будете мусіти ·пару днів просидіти над Ара· 

..;ом. Бурді по тім боці ріки. Були дощі, отже 
вода дуже велика. Мостів нема. Треба буде 

ждати, аж вода спаде й можна буде на той бік 

перебратися бродом. _Проте вже посидьте кілька 

днів у мене. Вода спаде, тоді поїдете. 

Товариство сиділо в Асахаді цілі два тиж

ні, бо ніяк не можна було перейти на другий 

бік ріки. Хоч отеuь Климентій дуже нетерпе

ливився, бо хотів якнайскорше дізнатися щось 

про долю свого сина. Сивенький і товариші не 
жалували, що негода прикувала їх до місця. 

Саме по двох тижнях, коли вже стали nиряджа

тися в дальшу дорогу, прийшов з днr'ори від 
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Місаха гінець. Привіз вістку. що в днrорі ана

тольський казі аскері, та що він їде до Ерзе
руну. Місах переказунав гінцем, що ерзерум

ський валі й ерзерумсь'кий макредж мабуть бу

дуть увязнені й відіслані до Стамбулу. 

Коли так, то Місах вернеться до своєї 
орди й буде П беєм, - сказав урадуваний Ор

бей до Синенького. - Гонець буДе відпрчИвати 
в мене два-три дні й вернеться до днrори. Мо

же маєш переказати що до Місаха. Втішиться, 

коли довідається, що ти щасливо доїхав аж до 

мене. 

- Може б йому написати, щоб він, верта

ючись до дому, поступив до аулу запорожців й 

переказав їм від мене, щоб переселилися сюди? 

- Писати небезпечно. Розкажи йому, в чім 
діло, він переповість Місахові устно. Не виклю
чене, що Місах дістане від анrорського валі 

дозвіл на перенесення. Тоді це сталося б без 

великого клопоту й без небезпеки. Коли вони 
вже будуть тут, під кавказькою межею, то ви

стане вістка від тебе, що кубанці приймуть їх. 

Тоді лише скок через межу і вони будуть в об

ласті зайнятій московським військом... може й 

·самими кубанцями. 
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-В Т У Р Е Ц Ь К І ·и К Р І П О С Т І 

Коли гонець відїхав, ціле товариство виру

шило до Бурди. В Адані пишився тільки Нуман. 
Щоб у Бурді вважали їх за турків, Мортон зо
бовязався в приявності чужих не говорити. Він 
наче б. дав обіт, що поки не відвідає гробу про
рока, буде німаком. Подорож тривала цілий 
тиждень, бо зараз по і'х відїзді знову настала 

злива і годі було ріку перейти. Мусіли коло 
броду вижидати догідної хвилини. Нарешті ви

Ухавши з лісу, побачили на скалистім узгІрю 

якісь руїни. То була кріпость Бурда. 
- Цей найбільший і найліпше удержаний 

будинок буде мабуть тюрмою, де сидить nопо
вич, - промовив Мортон, очевидно по-ангпійськи. 

- Ви вже забули, що ви німий?- прига
дав йому Синенький. 

- Коло нас нема нікого чужого. 
- Але в кожній хвилині може з'явитися ... 

вискочити з заваленої хати... Ось уже біжать 
до нас арнавти. Тут твердиня, отже вони ма
буть будуть питати нас, хто ми. 

Збіглося яких пятнадцять вояків. Вони окру

жипи мандрівників і не пускали дальше. 

- Хто ви? - питали. - Покажіть доку

менти! 

- Хто з вас письменний ? - Синенький 
запитав, витягаючи з-за пояса якусь грамоту. 
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На це питаннst не дістав ніякої відповіДІt. 

- Заведіть нас до вашого отамана. Йому 
розкажемо, хто ми! - промовив Синенький 

гостро. 

Окружене узброєними арнавтами, това

риство підїхало до великого будинку, про який 

згадав Мортон. То була касарня ариавтІв і вяз

ниця. Перед будинком стояв високий турецький 

старшина. 

- То може ти командант гарнізону цеї 

твердинІ? - запитав Синенький, поклонив
шися. 

- Я ! Хто ви, звідки, куди й чого? 
- Я Юсуф- паша, це мої товармші. Ось 

мій пашпорт із Стамбулу. 
- Синенький подав грамоту. Старшина 

прочитав і низько поклонився. 

- Ти мІр-і-пІно? Паша з одним хвостом? 
Вибач, ефенді, що мої арнавти обскочили вас, 

як звичайних волокитів. Вони така дич ... Лише 
сором роблять мені. 

Хіба ж я не знаю, які арнавти? Чи я їх 
не Nав під своєю командою? 

- Вступі rься ме11і з очей І - крикнув стар
шина до арнавтів. Вдруге краще приглядайтеся, 

хто приїхав. 

- Ви лише в переїзді, чи .задержитеся 

в Бурді ? - звернувся до Синенького. - Може 

будете ночувати в гостинниці? 
- Ми rадаємо задержатися тут тиждень 

або й довше, - відповів Синенький. - Сюди 
мають приїхати купц'і з Ардагану. Будемо до· 
жидати їх. Я чув, що гостинниці тут дуже брудні. 

Ми воліли б найняти цілий дім, як би був такий. 

- - Гм... Цілий дім ? Такий, де крім вас більше 
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ніхто не мешкав би? Ні сам господар? Такої 

хати тут не знайдете. 

- Господар мі1·би 111ешкати, але ніхто біль· 

ше. Тільки господар з родиною. 

- Такий дім є. По цій касарні і сараю 

Мутеселіма, найкращий дім в Бурді. 

- Далеко відси ? 
- В Бурді ніякий дім не є далеко відси. 

Той дім, про яким говорю, найближчий. 

- Ця касарня? ... Чи може вязющя 7 -
спитав Синенький, гадаючи, що командант ар

навтів загадав ці,1е товариство увязнити. 

-- Не касар·ня. Сусідній дім. Той, від ка

сарні відділений садом. 

Чия то хата? 

- Селім-аrи. 

- Кілько там вільних кімнат, а є стайня 

для коней? 
- € чuтири вільні кімнати з вікнами в сад. 

І стайня є. 
- То добре. Але мене до цеї хати не тяг

не. Заблизько касарня й вязниця. Крики армав
тів і арештантів, то не спів соловя. 

- Не буде крику. Господар цеї хати, 

то я. Я командант арнавтів, пан життя і смерти 
арештантів. Накажу їм бути тихо. Говорити й 

дихати заголосно забороню. 

- Коли так, то ходім оглянути хату. 
В сінях на землі сиділа стара баба з дош

кою на колінах. Різала цИбулю 
- Мерсіно І - Промовив Селім до неї ве

село. - Цей ефенді Юсуф-паша винайняв на 
цілий тиждень для себе чотири вільні кімнати 

в нашій хаті. 
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Коли баба почула "паша", схопилася і ста· 
ла Синенькому пильно приглядатися. 

Він справді щонайменше міріпіно - за· 
мітила. - Вже заплатив ? Кілько ? 

- Ще не заплатив, бо ще не бачив, які 
ці кімнати. Ще не знає, чи буде з них удово· 
лений. Як лишиться в нас, то за тиждень за· 
платить пять пястрів. Зараз тобі дам ... Всі пять. 
Ти знаєш, що я всі гроші зараз передаю тобі. 

Селім-аr'а заправив десять пястрів і Си
венький згодився заплатити стільки. Коли ж Се

лім тепер перед бабою затаїв половину комір· 

ного, Синенький догаДався, що той командант 

арнавтів сам під командою Мерсіни і мусить 

віддавати їй усі свої гроші. Щоб мати якийсь 

гріш на свої власні потреби, про які очевидно 

Мерсіна не сміла знати, він затаїв перед нею 
nоловину комірного. Синенький скинув на ньо· 

го оком на знак, що зрозумів його. 

- Пять пястрів-?! - скричала Мерсіна. -
Пять пястрів за чотири кімн~ти і за сім днів 7 

- Вони сказали, що дадуть пять, бо ще 

не знали, яка то хата- вибачався Селім·аrа.
Оглянувши, може дадуть більше. Не забувай, 
що такі пани, окрім плати, дають бакшиш. 

- Даєте бакшиш? _,. запитала баба Мор
тона. 

Мортон rіокрутив головою і показав на Си
венького, щоб із ним розмовилася. 

- Він німий ? - запитала. - Я ще не ба
чила німого купця. 

- То дуже побожний чоловік - відповів 

Синенький. - Поклявся не говорити, поки нё 

nобачить гробу nророка. 
О, то nобожний паломник? Я такої штуки 
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не втяла б, щоб так довго держати язик за 

зубами. 
- Так. Він дуже побожний, язик держить. 

за зубами і копи не їсть, у нього рот усе за

чинений. Але за те він не держить руки в ки

шені. Витягає ії дуже часто ... незачинену. Як· 

йому сподобається твоя хата, то Зараз дасть 

тобі, крім коr:.ірного ще А бакшиш, ще пять. 
пястрів. 

- Ефенді! - крикнула. - Твої слова пах

нуть рожею і гвоздиком ; твої уста розумніші 

й мудріші, як писок того Сепіма·аr'и, що не 

сказав тобі зараз, що його панею і панею цеї 

хати є Мерсіна; твоя рука... як рука дппаха,. 

ЩО роздає всяке добро і бакшиш. Оглянь хату~ 
Побачиш, що Селім ·ar'a дуже дурний, копи за· 
правив пише пять пястрів і в твоїм Імені при

рік мені з кйшені того побожного такий малий 

бакшиш. Ти ~yдeJ.ll розумніший. 
Пішли на обзорини. Чотири кімнати з вік· 

нами на садок були порожні, але чисті. Сивень
іСИЙ узяв усі чотири. По одній для себе, Мор· 

тона й отця Климентія, четверту для Ковтюків. 
Вийшли до саду. Був дуже занедбаний. Кілька 

дерев І бурян. До саду припирала касарня, саме: 

її вязничний бік. Це було дуже корисне для цілі. 

для якої ТQвариство Сивенького сюди приїхало. 

Щоб відвернути від себе всяке підозріння~ 
Синенький зовсім не показував одушенлення 

садом.\ 

- Правда, гарний сад - промовив Селім. 
- Ви могли б цілими днями сидіти тут у хоподі 

дерев, серед найрізніших запахів різних цвіті в ... 
за дурних десять пястрів ... Мерсіні скажу, що. 
за пять і за малий бакшиш для неї. 
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- Десять пястрів бакшиш для Мерсіни? 

спитав Сивеньки~. 
- Це не багато. 

- Бул~би не багато, якби не те, що тут 
вікна вязниці. Тут ... хіба наші коні могли б 
стояти. 

- Очевидно, що могли б, бо ~ іншог('І при

міщення для них не маю, стаАня завалена. 

- Як обіцяєш мені, що вязні не будуть 

непокоїти нас своїм криком, то візьму сад ... 
для коней. Дам, як жадаєш, десять пястрів. 

Хата й сад, разом двадцять пястрів. 

Синенький сягнув за пояс по гроші, але 

Мортон випередив його. Вихопив з·за пояса га
манець, від числив тридцять пястрів і мовчки пе

редав їх Селінові. 

- Двадцять маєш за хату й Сdд -.: про
мовив Синенький, ·- а десять бакшиш. Ще я 
додам тобі від себе пять. Разом маєш тридцять 

пять за перший тиждень. Мерсіна також діс

тане бакшиш. 

Селім не вірив своїм очам. Довго держав 
гроші на своїй долоні й поглядав на них. дж 

по хвилині відрахував двадцять пять і всунув їх 

за халяву. З десятьома побіг до Мерсіни і пе
редав їй. 

- Маєш пять пястрів за хату, пять за сад. 

Це ще не всьо. Ще й бакшиш дістанеш. 

Товариство вернуJюсь до хати. В сінях 
Мерсіна мішала в казані щось Jltaчe юшку, наче 

рідке тісто. 

- Це для тебе - промовив Синенький, 

даючи їй десять пястрів. 

- Ще раз так, як за хату ! - скрикнула 

врадувана. - Ефенді! Такому, що дає подвійно, 
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Аллах віддасть стократно. Аллах твій великий 

довжник... такий, що довги совісно сплачує. 

Наша х~та принесе тобі велике щастя. І я ваш 

довжник. Моя голова в тім, щоб вам усім було 

в моїй хаті так добре, як праведичкам за nа

зухою Авраама. Відпічміть у кімнаті Селіма. 

Пішли за Селімом до його кімнати. Кімна
та була простора, але порожня. Лиш під одною 

стіною був розстелений старий килим. На стіні 

висіла зброя. 

За хвилину Мерсіна принесла трохи кави 

й почала наливати П гостям у ... черепки з яє'ць. 
- Правда, що мій Селім практична голова 

- промовила Мерсіна. - Наші чарки витов-

клися, отже він і його гості пють з чарок, які 

нічого не коштують, бо їх несуть курки. 

Гості випили, а Селім узяв шкаралущі з рук 

гостей та обережно поклав назад у кут. 

- Правда, що мій винахід практичний?
запитав, звернений до гостей. - На ліпші чарки 

моєУ ш1ати не стане. Місячно належиться мені 
триста тридцять пястрів. Але вони до мене не 
доходять. Я тут сиджу з моїми альбанцями оди

надцять місяців і одинадцять місяців жду на 

мою платню. І альбамці ще нічого не дістали. 

Мутеселім все каже мені, що гроші ще не прий

шли з Ерзеруму, що й він, хоч довше сидить 

тут як я, ще не дістав ніякої плати. 

селім7 

З чого-ж ти живеш ? З чого живе муте-

Все, чого нам треба, беремо на борг. 

ЛюдИ не бунтуються ? 
Бунтуються? А від чого мої арнавти? ... 

Хоч незабаром і арнавти не поможуть. Занож~ 

ніші вже геть усі вивтікали відси. Бідsки неба-
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гато можуть боргувати. І силою не візьмеш від 

них, бо що мають, то ховають перед нами, як 

перед злодіями. 

- Чи в Бурді можна купи1 и кі.11ька кили
мів і якої посуди? Ти даєш нам порс•жні кімна

ти. Нема на чім сісти, на чім спати. 

- Покажу тобі крами, але не піду з то

бою, бо купці не показали б тобі нічоrо. Вони 

потерпали б, що я схочу ті речі взяти собі на 

борг і сказали б, що не мають ніякого товару. 

Я сам піду до міста і найду тих купнів. 

- То добре. 

- Я піду до мутеселіма і скажу йому, яких 
маю гостей. Бурда кріпость, отже мутеселім 

мусить знати, хто сюди приїхав і лишається 

тут якийсь час. Що сказати йому, якби хотів 

запросити тебе до себе ? 
- Скажи йому, що я хочу бути в нпого. 

Запитай, чи прийме мене. 

- Він кожного прийме, і кожний, що в Бур

ді задержиться на пару днів, повинен у своїм 

власнім інтересі відвідати його. Але ... 
Що ... але? Він не кожного прийме лас-

каво? 

Він nрийме кожного, але й він не дістає 
своєї платні. Як не буде у нього яких куп

ців ~ дарунками, то наїсться сорому, бо не 

будt; ;~могти гідно прийняти такого гостя, як 
мір-і-лі но. 

- Якось то буде. Йди до нього і зголо
си нас. 

Селім-аrа відійшов. Мерсіна пішла дальше 
мішати брагу в казані. 

- Чи вже можу говорити? - спитав Мор
тон. - Думаю, що лишаємося тут ... 
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- Лишаємося - відповів Синенький. -
Я піду до міста купити кілька килимів, щоб 

було на чім спати. Також куп.11ю трохи посуди 
і яких харчів. 

- Купіть - сказав Мортон. - Я за все' 
плачу, маю гроші. Піду з вами. 

Але не забудьте, що ви не говорите. 
- Не буду. Ви купуйте, я плачу. 
- І я піду, - обізвався о. Климентій. 
- Добре, що Селім не побачив, що ви по· 

дібні до його вязня. Він так був зайнятий тор· 
гом зі мною, що й не мав часу приглядатися 

вам. Хочете, щоб хто інший доміркувався, що 

вязень ваш син 1 Добре було б, щоб ви зараз 

пішли до вашої кімнати та взагалі нікому не 

показувалися. І Селімuві теж. 
- Ви добре рІ\ди·rе. Піду до своє\' кімнати 

і. буду сидіти, як вязень, не пе~еступаючи 
порога. 

Синенький і Мортон вийшли. В сінях Мер· 
сіна пильно колотила брагу. 

- Це що таке ? - запитав Сивенький. 

- Юшка для вязнів - відповіла. - Я їх 
кухарка. 

З чого та юшка ? 
- з муки й води. 
- Ця мука якась дуже темна. 

- Добре, що не чорна. Хто таким драбу· 
гам давав би ліпшу І У світлицях арештантів 

так мало ~вітла, що вони А не бачать, біла 

юшка чи чорна. 

Але може їх язик чує, смачна чи ні. 

- Смачна 7 Чи їх для смачного привели 
сюди 7 Як їм не смакує, нехай не їдять І Вони 

мають право мати свій власний харч. Як хто 
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з них або за них дасть мені гроші на харч, то 

дістане від мене ліпший. 

- Може хто будь дати їм на ліпший харч? 

- Очевидно. Але в мої руки. До їх рук не 
вільно нічого давати, бо підкупили б темнич· 

ника і втікли б. 

- Темничника так легко підкупити 7 
- Як кожного, про кого султан чи валі 

забув так, що бідака мусить жити лише з ха· 
барів і бакшиша. 

Чи ті світлиці твоїх вязнів можна ба· 
чити? 

Можна, як те111ничник дістане доброго 

бакшиша. Тебе впустять без бакшиша, бо я йо· 
му скажу, що ти паша, який 11риїхав оглянути 

вязницю ... 
- Я може скористаю з твоєї доброти, але 

аж вернуся з міста. 

- Отже я не занесу Ї:'"І тепер тої юшки, 

бо хочу, щоб ти таки ще нині пішоБ зі мною 

на ті оглядини. Це може бути тільки тоді, як я 

вязням даю полуденок. 

- Не хочу, щоб вони для моєї химери так 

довго ждали на свій полуденок. Занеси їм, як 
щоднини. Як прийдеш від них, купи в місті го· 

тового хліба, дактилів і кави. Коли я вернусь 

з міста, підемо до вязниці. Занесемо їм хліб, 

дактилі й каву. Ось маєш гроші на купно. 

Сивенький дав їй пригорщу грошей, вий

шов на вулицю з Мортоном. Перед хатою стояв 

Ковтюк з кіньми. 
- Я наймив цю хату - промовив Сивень

кий до них. - Коні заведітh у сад. Нехай Ва
силь лишиться з кіньми, Юрко піде . з нами. 

По хвилині Юрко вийшов і всі три пішли 
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на базар. Скоро найшли й купили все те, що 
їм було потрібне. 

- Я напився б доброго вина - промовив 
Мортон, коли вийшли з останньої крамниці 
і вже ніхто не міг його почути. 

- Гадаєте, що я ні 7 - відповів Синень
кий, сміючися. - І наші товариші не від того. 

Але ми турки. Туркам не вільно пити вина. Хі· 
Оа б ЗаЙТИ ДО ЯКОГОСЬ ЖИда, де Й турки купу• 
ють заборонений напій потайно. Ходім до цеї 
каварні. 

Синенький не помилився. Дістали вино, ще 
'Й несогірше. 

- Чи ваш мvтеселім пє вино 7 - запитав 
Синенький. 

-Не ~кажу. 
- Шкода. Я хотів для нього купити кілька 

пляшок. Як ви не знаєте, то мабуть не пє. Як· 

би пив, то купував би в вас. Бувайте здорові. 
Склепар нахилився до вуха Синенького. 
- Тепер не пє, бо не має защо. Я на кре· 

дит не даю. Як присилає до мене по вино, то 
кажу, що вже не маю .... Ховаю так, щоб його 

посілаки не найшли і не забрали силоміць. 

- Селім-аrа пє 7 
- Як хто почастує. 

Синенький ще взяв кілька пляшок. 

Василь дістав наказ занести всі куплені 

речі до хати. Синенький з Мортоном пустився 

оглядати містечко. Воно було колись доброю, 
хоч малою кріпостю. Тепер мури ·в кількох 
місцях розсипалися. Також розсипалася більша 
частина домів у місті. Оглянувши всі прірви 

в мурах, вернулись. додому. Там уже дожидав їх 

Селім. 
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- Ефенді! я вже довго жду на тебе. Маю 

наказ привести вас до мутеселіма. Але ... Ефен
ді, маю тобі сказати правду? 

- Очевидно. 

- Мутеселім не дуже втішився вістю, що 

ти хочеш відвідати його. Ві~ дістає, окрім па

лати на мешкання, шість тисяч пястрів. Він ді

стає ту плату таксамо, як я. Від· коли є коман
дантом цеї кріпості, не дістав ні nястра. Чи 

він має тішитися, як до нього йдуть такі до

стойники як ти й твої товариші? Чим він nрий

ме вас? 
- Я йду до нього на розмову, не на те, 

щоб їсти й пити. 

- Всежтаки йому не личить на сухо nрий

мати вас. Отже він позвав до себе жидів, щоб 

від них позичити пятсот пястрів. Жиди лиш 

здвигнули раменами, бо все те, що вони колись 

мали, вже давніше помандрувало до палати му

теселіма. Тепер він дістав лиш одного барана ... 
-На кредит? 

- Очевидно. Але того замало. Одною ба-
раниною не погостить вас ... Бачите, який я кло
піт маю через вас? ... Клопіт і втрату. 

- Чому це твій клопіт і що ти тратиш, 

як мутеселім просить нас до себе? 

- Бо тих пятсот пястрів, які йому потрі

бні, щоб пагостити тебе, я мушу вистарати ... 
Видобути хочби з-під землі. Пару пястрів я ді
став від тебе за хату. Цього, що взяла Мерсіна, 

не рахую, бо з неї скорше душу видер би, як 

одного пястра. 

Мортон був у своїй кімнаті. Сивенький по
просив Селіма заждати хвилинку і пішов до 
Мортона. 
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Чи ви хотіли б бути у нутеселіма 7 
Очевидно. Бути в Римі і не бачити папи І 

Копи ж бо ви не лиш не смієте ні· 
чого балакати, але й я не смію бути вашим 

драr'оманом, бо зараз виявилося б, що ви не 
турок. 

- Пусте І Хочу бачити, як такиА звір ви· 
гпядає, які тут звичаї. Балачку переповісте ме· 
ні, як вернемось додому. Піду до нього, хочби 

не запросив мене. 

- Копи ж бо той меч султана в цій крі· 
пості не має чим прийняти нас, бо або султан 

не платить, або його платню вапі задержує для 

себе. Через нас наш господар у великій біді, 

бо нутеселім казав йому на кошти нашої гос

тини принести пятсот пястрів. Селім не знає, 
звідки взяти їх. 

- Нащо було мучити мене таким довгим 
вступним словом І - крикнув Мортон, витягаю· 

чи калитку. - Маю гроші. Але пятсот пястрів 

соромно давати на кошти прийняття таких пю· 

дей, як ми. Дайте зо дві тисячі. 

- Тисяча буде досить. Решту треба мати 
в резерві, бо мабуть на тій першій позичцІ не 

скінчиться. 

Синенький виймив з капити тисячу пястрін, 
вернувся до Селіма і дав ному. 

- Більше як мутесепім жадав ! - крикнув 

Селім здивований і врадуванин. - Гм... Це рі

шуче забагато. Тепер дам йому тільки половину, 

кілько сам зажадав. Решту заховаю на дру· 
гий раз. 

Селім сховав пів тисячки в халяву, других 
пятсот держав у руці. 
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- Чи маємо зараз іти з тобою? - запи

тав Сивенький. 
- Ще ні. Мутеселім не має ні кави, ні тю

тюну. Це ж потрібне зараз, як тільки ввійдете 

до його гостинної. Насамперед занесу йо1-1у 

гроші. Він зараз купить каву И тютюн Або w 
сам куплю по дорозі. Тоді прийду по вас ... 51 не 
повинен говорити тобі цього, що чув про тебе 

від мутеселіr1а. Але ти мій добродій. Ти щедро 

заплатив мені за хату і тепер витягнув з ве.'Іи

кого клопоту. Отже мушу остерегти тебе. 

- Мутеселім балакав щось про мене? -
спитав Синенький здивовано. - Що· він може 

про мене знати? Може мені грозить якасі, не

безпека? 

- Про тебе він чув лише це, що я йому 

сказав. Небезпека не грозить тобі ніяка. Я му
шу сказати тобі лиш це, що ти для мутесе;Jіма 

велика загадка, яка ного силі>НО стурбува.rш. 

Він не дуже вірить, щоб ти, вислужений мірі
піно, зійшов на купця. Не дуже вірить, що той 

твій товариш, що не говорить, і той, що сидип, 

у хаті і нікому не показуєп.ся, також купець. 

Мутеселім каже, що таке товарнетЕю купців 

дуже дивне. Він командант кріnості, отже му

сить знати, хто ти И твої товариші. Будеш му

сіти показати йому свої подорожні папери ~1 

пояснити ціль твого приїзду. 

- Ти мною не журися, - уснокоюван Си
ненький Селіма. --- МутеселІм буде з мене одо

волений і тобі подякує за те, що ти привін до 

НЬОГО Т8КОІ'О ГОСТЯ, ЯК Я. 

Селім побіг, а Синенький ТИІ"1часом нийшон 
до Мерсіни. 
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- Жду на тебе, - сказала вона. - Юш
ка вязнів готова, кава й дактилі куплені. 

- Вибач, але тепер не можу йти з тобою, 
бо мушу до мутеселіма. Селім зараз прийде 

по мене. 

- До нутеселіма ?... Хіба на твій кошт. 

Він такий скупий, що гостя й люлькою Ііе 

прийме. Арештанти можуть ждати. Підемо, як 
вернешся від мутеселіма. 

- Не годиться так. Вязень повинен діста

ти впору це, що йому належиться. Занеси їм 

їх юшку і передай їм це, що купила за мої 

гроші. Мвже завтра піду з тобою. 
По хвилині надійшов задиханий Селім. Си

ненький і Мортон пішли з ним до сараю. Гос

тинна, куди завів їх Селім, була доволі просто

ра. Під стіною були розстелені коври з подуш

ками. На середнім сидів довгий, кощавий ту

рок з кантистим лицем і хитрими очима. Він 
підвівся і рукою показав на коври по лівім 

і правім боці свого сидження. 

- Позволь, мутеселіме, що я грамотами 

покажу тобі, кого ти запросив до себе, - про

мовив Синенький до нього, подаючи йому по
дорожні грамоти. 

- Юсуф- паша, - читав мутеселім. 
Селім-аrа говорив мені, що ти купець. 

- Я покинув військову службу для здоровя. 

- Я не второпаю, як можна, будучи вже 
пашою, покинути вже військо на те, щоб зійти 

на купця. Гадаю, що служити султанові, то 

найпочесніший і найпоплатніший хліб. 

- І бувши купцем можна служити султано
ві. Від купців султан може мати докладніші вісті 

про те, що діється в закутинах його ц~рства. 
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Служба принесJІа каву й напхані люльки. 

- Я зараз вгадав., що ти не звичайний ку
пеuь ... 

- Що тебе навело на цю гадку? 
- Бо я... трохи розумію дипломатію. Ти 

вислужений паша, один твій товариш не гово

рить, третій сидить у хаті, взагалі не показу

ється нікому. Чому він не прийшов з тобою ДО 
мене? 

- Він нездужає. 

- Чи то дипломатична недуга? - спитав 
~~;·-, ..... ..:елім, хитро поглядаючи на Сивенького. -
Може й німота твого товариша дипломатична? 

- Ти хочеш бути дипломатом? - спитав 
Сивенький, сміючися. 

- Моє питання може було не диnлома

тичне? 

- Очевидно. Якби ти був дипломат, то ти 
в~агалі не питав би, але все те, що тобі треба 

знати, виміркував би з того, що ми самі гово

рнмо і з того, що ми робимо. 

- Якби я не був дип.rюмат, то мене хіба 

зроби.'Іи б командантом та1юї важної граничної 

кріпості? Я тобі зараз дам доказ, що я багато 

знаю про тебе і твоїх товаришів, хоч ні тебе 

ні їх не nитав. 

-- Дай цей доказ. 

- Отже твоє товариство nобільшиться ще 

на одного ... 
Мутеселім урвав, ждучи, яке вражіння зро

бить його диn.1оматичний здогад. Сивенький 

сnравді г.1янув здивований на госnодарн. 

- Хіба думаєш про тих І<уnців, яких ми 

тут дожидаємо : 
- Ні. То буде хтось у дуже знищеній оде~ 
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жІ, або такий, кого ти хочеш переодягти зту· 

рецька. 

Здивування й цІкавість Сивенького росли. 
-- UЦо тебе навело на таку думку? 

Нащо ж ти купив новий одяг, копи ні· 
кому з вас непотрІбний 7 

-- Чи ще що пІддав тобі твій диппонатич· 
ний хист? 

- Я ще й те знаю, чому ти не привів до 
мене твого другого товариша, того старого, 

що пишився дона. 

- Ну? 
-- Бо він невірний. ВІн христіянський джаур. 
Сивенький затривожився, апе не показу· 

вав цього. 

- Хто тобІ сказав ? Хто надув тебе ? -
запитав. 

- Ніхто не сказав. Підшепнув нені ній 
дипломатичний хист - відповів мутесепІн 1·9і· 

юмфапьнин голосом. -- Якби він був вірний, 

такий як ти, як той німий і як твоя служба, то 

ти не купував би вина. Дпя когож. це вино, яке 
ти купив у жида, як не дпя того твого товари· 

ша, що пишився дома? Як він пе вино, то він 
не вірний, ane христіянин. 

Сивенький розсміявся на ціпе горло. Це, 

що тепер почув, успокоїпо його. Значить нуте· 

сепім акружив його товариство шпіонами. 

-.Тепер ти дав доказ, що не маєш най· 
меншого дипломатичного хисту. Якби ти був 

повязав це, що підгпянупи твої шпіони, з тин, 

що чув від мене, то ти був би не прийшов до 

такого хибного висновку. 

Хібаж вірні пють вино? Пророк забо-
ронив. 
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Чн npopo" 3абороюtв Nе;щuнну? 
Ні. 

Отже ,·і внно не заборонене, коли йоrо 

nt::: не.1ужніі, щоб подужати. Я тобі казав, що 

t-tiii друrнй товарнш недужий. Ти nровідав, u..:.o 
н "уnнв внно. Якб11 тн був дипломат, то ти за· 

раз .з.омір.,.увався б, що ue вино не нечистий. 

nророІо\ом заборонений напій, а медицина д.1я 

не.1ужого. У t-юго товариша нервова хвороба, 

недо:-tагання ш.1унка й обезсилення. 

Точно як у мене. Я мому гекімові (лі

кареві) зараз накажу всипати двадцять пять 

па.1ок! 

За що? 

Бо він не знає, яка медицина найліпша 

на нервову хворобу, на медомагання шлун

ка й обезсилення. Він каже мені пити юшку 

з павуків. Дам я йому! .. Чи твій товариш уже 

всю Nедицину випив? Я чув, що ти купив кіль

ка пляшок. 

- Ще не всю. Як позволиш, то пішлю по 
п.1яшку. 

- Одна внетане? Я дуже недужий, моя 

недуга застарі.1а й занедбана моїм гекімом. 

Дістане двадцять пять! 

- Пішлю по дві. 

- Дві? Лише дві? На мою тяжку недугу? 

Селім-аrа недомагає ... Ну, ти також, міркую, 

не дуже здоровий. Твій товариш, що не гово

рить, не буде хлептати кави тоді, коли ми за

жнзатн:"Іемо медицину. 

- Бачу, твій сарай перемінився у u;, І· 

та.1ь. До тяжко недужого зійшлися самі недужі. 

Справді треба багато тої медицини. Селім-аrо! 

Пішли когось до мене по медицину. Зараз на-
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пишу І дам тобІ писупьку до мого товариша, 

що пишився дома, щоб тобі видав пять пляшок. 

- На нас четверо пише пятh? - запитав 
мутесепlм. 

- Більше дома нема. Хіба Ceniм·ar'a ско
чить до складу та візьме десять пляшок. Як 
буду вертатись з сараю, заплачу. 

Ceniм·ar'a побіг і по хвилині вернувся з де
сятьома пляшками солодкого й тяжкого грець

кого вина. Мутесепім узяв пляшки під свою 
опіку, сам наливав. По кожних трьох чарках, 

які сам випив, допивав товаришам. Синенький 

і Мортон були обережні. Не допивали, отже 
госnодар і небагато доливІів їм. Медицина була 
сильна. Мутеселім став молоти язиком ні це ні 
те. Зовсім не дипломатично закинув Сивень
кому, що він шпіон великого везира. Що його 

вислали з Царгороду до Азії, щоб придивився, 
як урядують слуги султана. Вихипивши ще чар

ку, випустив їі з руки, впав горілиць на килим 

і захропів. 

- Випиймо останню пляшку і ходім до 

дому, - промовив Селім. 
- Як випєш ще одну чарку, також заснеш, 

- відповів Сивенький. - ~к зайдеш тоді до 
хати? Як тобі мапо, то напєшся в мене. 

- Копи так, то ходім. Але на дорогу виnю 

таки ще одну чарку. 

-Про мене. 

Селім випив ще одну. Синенький і Мортон 

взяли його поміж себе і вивели з сараю. 

- Так, так, - бовтав Селім - Держіться 
мене кріnко, бо ви забагато зажили ·тої меди

цини ... Аллах розумний, дуже розумний. Якби не 
його розум, то з винограду люди робили б чор· 
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нило і не було б чим лікувати нервові недуги, 

медомагання шлунка й обезсилення ... гик ... гик ... 
l в тім проявляється великий розум Аллаха, що 
заборонив вино, але не заборонив недуги, ні 

медицину проти недуг... гик... гик... f.фенді, чи 

ти знаєш, де моя хат_а? гик... Мушу вас обох 

якнайскорше завести до хати, бо ваші ноги де

ревіють ... Як ви непевно йдете. Мушу сильніше 
держати вас. 

- Чи ти, Селіме, переглядаєш коJІИ вя

зницю? 

- Щоднини. Це мій обовязок. Мушу поди

витися, чи який вязень не вмер і чи вартові на 

місці. На доказ, що я був на оглядинах, підпи

суюся в книзі, що лежить на столі в кімнаті 

вартових. 

- Але нині ти не був TilM. 

- Не був? Ги~. Т u завинила твоя медици-
на .. В книзі нема мого підпису. Буде біда. Як на 
оглядини Прийде мутеселім, то стягне з мене 

кару. Велику кару, бо пятдесят пястрів. 

Маєш ключ від вязниці? 

- Ключ все в моїй кишені. 
- То може б ти тепер пішов на ог.1ядини? 

Побачиш, чи не вмер хто, підпишешся в кон

jтрuльній книзі і спасешся від кари. 
- Хіба візьму вас з собою. Ви оба пяні, 

боюся лишити вас. Гик ... гик... Чого ж ти при· 

вів мене під мою хату, коли ми йшли до вя· 

зниці? 

- Це не твоя хата, це вязниця. 

Селім став гребти в кишені. 
- Ключа нема ... Гик ... Як він міг пропасти 

з кишені? Не второпаю. 

Мортон держав Селіма, щоб не впав, Си-
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венькиЯ всунув руку в його кишеню. Витягнув 
кпюч і брама відчинипася. Вартових не бупо ні

яких. Знаючи, що Селім вночі не приходить, 
вони спали в своїй кімнаті, або сиділи в каварні. 

- Де кімната вартових? - спитав Си

ненький. 

- При кінці коритаря, праворуч. Ти під

пиши мене в контрольній книзі, бо я хочу знати, 

як ти пишеш. 

Увійшли до кімнати вартових. На стопі сві

тився каганець, на стіні висіли два канчуки. 

Кімната бупа порожня. 
- Де ключі від келії арештантів '? - спи

тав Синенький. 

- Вязниця має пиш один ключ від входо-· 
вих воріт. Двері келіЯ мають пише засуви від 

коритаря. Гик. Підпиши мене, я сяду. 

Селім сів на землі, позіхнув, розтягнувся 

Я заснув. 

- Ви сидіть біпя нього, я піду на огляди

ни, - промовив Синенький до· Мортона. Мусите 
аж до мого повороту сидіти в темноті, бо я 

візьму каганець. 

- А як хто прийде, або він проснеться? 
- Чи хто прийде, дуже сумніваюся. Він 

буде спати, доки не збудимо його. 
Синенький взяв каганець і вийшов на ко

ритар. Відсунув засуву перших дверей і відчи

нив. Його щастя, що не переступив порога, бо 
був би впав у яму два лікті глИбоку. Посвітив 
каганцем і на дні побачив старого жида. Зам

кнув двері і пішов дальше. Відчинив другі. 

Який дідько поночі товчеться і не дає 

спати! - воркнув вязень до себе по · укра
їнськи. 
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- Ти Іван Красій 7 - спитав Синенький 
його шепотом. 

Вязень підвівся, сів і впялив очі в Сивень· 
кого. 

- Чому не відповідаєш 7 Чи ти Іван Красі й, 
син Климентія 7 

Вязень не відповідав. 
- Значить, я зле попав. Мені причулося, 

що ти воркнув по-українськи до себе ... 
- Хто ти 7 - спитав вязень. 

- Насамперед відпонідж на моє питання. 

Мені потрібний Іван Красій. 
- Тут ще ніхто не знає, хто я. Не знаю, 

з якої причини я мав би виявити себе. Тебе 
підіслав нутеселім 7 Може сам валі. 

- Як ти Красій, то мене післав до тебе 

і по тебе твій батько. Отець Климентій Красій. 
- Мій батько І Він знає вже, де я? Хто ти? 

Як ти сюди дібрався 7 Ти бев темничника 7 Без 
вартових ... Маю йти з тобою 7 

- Тепер ще ні, бо я не знав, що цеї ночі 

буду в тебе, та що буде така добра нагода до 

втечі, отже я ще не приготовив усього, що по

трібне. Як би ти тепер вийшов, то тебе зараз 

рано знов зловили б. 

- Коли ж :rи будеш готовий 7 
- Ще найбільше дві добі просидиш тут. 

Ти мабуть голодний ? 
-Ще й якІ 

- Під стелею діра. За .-одину спущу тобі 

на мотузку шматок хліба і кусень мяса. Кусник 

хліба буде намочений у вині. Це покріпить тебе. 

- Як висвободиш мене 7 
- Мабуть прийду так, як тепер. Видер-

жиш на коні 7 
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- Як наїмся і ковтну чарку вина, то ви· 

держу, хоч тепер я дуже обезсилений. 

-,Маєш тут який сховок на ніж? 
- Запорпаю в землю. 

- Отже йду. На всяке лишаю тобі мій ніж. 
- Як у мене ніж, .то буду вільний, хоч би 

ти не прийшов . 
......._ Лиш не роби нічого запоквапно, бо і сам 

не вийдеш відси і нам наробиш біди. 

- Де мій батько ? 
- Він тут, з нами. Бувай здоров. За добу 

або дві прийду по тебе. 

Сивенький замкнув двері, звсунув і вер· 
нувся до вартової. Селім спав. 

- Цього мені вже забагато І - привітав 

Мортон Сивенького. У нутеселіма я сидів не· 
наче на турецькій проповіді. З усього того, що 
там говорилосsі, я не розумів ні слова. Тепер 
ви не сказали мені, чого ми сюди прийшли і чо· 

го S! сиджу в тій казаматі з тим пяницею. 
- Я балакав з Іваном Красієм. Дома роз· 

кажу вам усе. Тепер нам треба розбудити Се

ліма і забрати йоr:о до хати. 
Сивенький вписав до книги, що лежала на 

столі дату й імя команданта гарнізону. Мортон 

з усієї сили тряс Селіма. З велvким трудом по
ставили його на ноги й _вивели з касарні. Си· 
венький замкнув ворота і вкинув ключ до ки

шені Селіма. Цей ішов мовчки, піддержуваниЯ 
обома. 

- Загляньте, чи Мерсіна спить - сказав 
Синенький до "Мортона. 

- Хропить, аж хата дрижить - відповів 
Мортон, вернувшись. 

Селіна поклали на подертім коврі в його 
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кімнаті й пішли до о. Климентія. Синенький по· 
чав розказувати, повторяючи по ·анtпІйськи, щоб 

і Мортон розумів. Копи скінчив про Івана Кра
сія, його батько впав навколішки І став моли
тися. Синенький пішов до своєї кімнати, відрі

зав кусень мяса і два кусні хліба. Одну скибку 
хліба напоїв вином. Все те завинув у хустину 

і привязав до ·неї довгий мотуз. Потім закликав 

Мортона, вийшов з ним у сад і підійшов під 
мур вязниці, де було вlкtю до келії молодого 

Красія. Сивенький був сильніший, а Мортон 

довший, тому Мортон виліз на плечі Синенькому 

і крізь вікно 'Вкинув клунок, держачи кінець 

мотузка в руЦі. Витяг його без клунка. 
- Відрізав. ножем, - сказав Синенький, -

ходім спати. 

На другий день Синенького збудив Юрко 

досвіта, приводячи Шамая з дсахаду. Цей ви

тягнув з·за І"t6зухи і передав Синенькому два 

листи і ще якісь· nапери. В першІм листі Міс ах 

nисав, що кілька днів по відїзді Синенького 

nриїхав до днtори анадолі казі-аскері, найвищий 
суддя турецької Азії. днtорський вапі і Місах 
розказали йому все, що знали про ерзерун

еького валі і його макреджа. Кінець слІдства 
такий, що ерзерумський вапі скинений. Мак

реджа казі-аскерІ казав арештувати, але вІн 

утік Із цІпоіо касою віпаєту. 

Цей лист Місах написав з Ерзеруну й ви
спав до Ор-бея в Асахаді з просьбою, щоб 
Ор-бей, що мабуть знає, де Юсуф-паша, пере
дав листа адресатові. Другий лист був від Ор
бея, який повідомляв Синенького, що дістав 

наказ відступити частину nасовищ своєї орди 

д.пя аулу запорожців, що сидять в днtорщині, 
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бо аул за згодою анr'орського валі А нового 

валі в Ерзеруні переноситься в Ерзерумщину. 

Ор-бей закінчив словами : 
,.Найдальt•rе до року будеш могти виконати 

твій плян. Не сумніва10ся, що відвідаєш мене". 

- Дуже добрі вісті - сказав СивенькиА, 
затираючи руки. - Надіюся, що А тут поща· 

стить нам. 

Вязень тут 7 - спитав Шамай. 

- €. Цеї ночі хочу звільнити його. 

- Наш бей дуже втішиться, як почує про 
це ... Але прочитай, решту. Як лист бея до тебе 
був уже готовий, з Ерзеруну прийшов гінець 

від казі-аскері і від нового валі з грамотами. 

Дві такі грамотм Ор-бей посилає тобі. Одну 

лиши в себе, другу передай мутеселімові. 

СивенькиА глянув на грамоти. То· був наказ 

до кожного команданта військових віддІЛІВ, 

кожного бея, кожного мутеселіма, щоб ерзе

рунеького макреджа, де б він не показався, 
спіймати, скувати і живого, чи мертвого nри

ставити до Ерзеруму. 

- Бей тому дає тобі цей наказ, - додав 
Шамай - бо чув, що нутеселім у Бурді прия

тель макреджа. При його помочі злочинець 

схоче пробратися на Кавказ. 

- Мо~е він уже тут 7 
- Сумніваюся, бо він як nустився сюди, 

то їде манівцями. Я їхав навправці й тому так 

скоро заїхав. Може тут буде потрібна моя поміч7 

- Хіба посередня. Ти на всякий вилодок 
лишися тут ночувати. Відпічкеш і будеш могти 
розказати беєві про внелід нашої подорожі. 

Йди до останньої кімнати. Там найдеш Ковтюків. 
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з в я з н и ц 

Шамай пішов до запорожців, Синенький 

до о. Климентія. 
- Як не перебє яка перешкода, то цеї 

ночі увільнимо вашого сина. Запю, як учора, 
мутеселіма і Селіма. Як не можна буде муте

селіма, то Селіма таки тут, у Аого власній хаті. 

Вийму з його штанів ключ від тюрми і виведу 

Йвана. Тут переодягнемо ного й нагодуємо. 
Брамою не можна його вивести з міста, бо 

в брамі день і ніч сторожа. Зате мур такий, 

що не в однім місці можна зовсім вигідно пе

релізти. Одне таке місце покажу Василеві й пе

редам Аому Івана. Вони перелізуть мур і Василь 

заведе Івана до схову. 

- Ми виїдемо з кріпости брамою і зійде

мося 3 ними? 
- Не зараз, щоб мутеселім не догадався, 

що то ми викрали Івана. Іван лишиться в схові, 

Василь вернеться сюди. Ми ще r~ереночуємо тут 

виїдемо завтра вполудне, або аж смерком. 

Сивенький візвав до себе Ковтюків. 

- Ти, Василю, осідлай зараз три коні. Мо

го, Мортонового і свого. Ти, Юрку, принеси пять 

пляшок найліпшого солодкого вина і постав у 

моїй кімнаті. 

Коли вино вже було в хаті, Синенький, fvіор

тон і Василь сіли на коні. 
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Їдучи попід мури міста, Синенький звер· 
нувся до Василя, в однІм місці зупинив коня і 

став плечима до муру. 

- В тім місці мур сильно вищерб.1ений, 

перед ним дерева і кущі так, що з вулиці цеї 

щерби не видко. Запанятай собі добре це місце, 

бо туди виведеш Івана. Запанятати легко, бо 
no тім боці муру дві високі пальми. 

Поїхали. Василь добре придивився щирбі, 
кивнув головою на знак, що памятає і това· 

риство виїхало з міста. 

Добре дивися, куди їдемо, бо Івана по· 
ведеш вночі і вночі вертатимешся до міста. 

Очевидно, також тою щирбою в мурі. 

Товариство зїхало з дороги й пустилося 

в ліс каменистим потіком. По якімсь часі виї· 
хали на галявку. 

- Відси зачнемо шукати місця на сховок 
для Йвана, - промовив Сивею.кий, зіскакуючи 
з коня. - Ти, Василю, лишишся тут з кіньми 

й жди нас. Ви,- з~ернувся до Мортон а,- йдіть 

на право, я піду на ліво. Хто з нас скорше знай· 
де догідне місце, вистрілить з пістолі. 

· Оба щезли в кущах.· Минуло пів години, 
Синенький не знайшов іще доброго місця. Вже 

nустився в бік, де щез Мортон, але недалеко 

гукнув стріл. Пішов туди і вийшов на маленьку 

nолянку, де стояли три великі, старі дуби. Став 

nід одним дубом і почав оглядатися, наслуху· 

вати. Коли так думав, де б той Мортон міг бути, 
гукнув другий стріл, над його головою. Глянув 

у гору і побачив Мортона, що сидів на гиляці 
дуба й курив люльку. 

Як ви туди вилізли й чого? - за· 
nитав. 
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- Виліз по цім дубчаку, що ро~те біля 

свого старого тата. З дубчака на цю гиляку. 
-Та чого? 
- Бо тут добре місце на сховок. Ось тут 

над цею гилякою діра, дуб дуплавий. Ми всі 

могли б тут влізти, і ніхто не знайшов би нас. 

Лиш треба дати зо три поперечки, щоб Йван 
міг вигідно сидіти, дожидаючи нас. 

Синенький поліз дубчаком до Мортона і 

встромив голову в дупло. Сховок був справді 

добрий. Пішов по Василя й усі три стали ро· 

бити з галузок поперечки. Коли вже все було 

готове, пустилися до міста. 

- Знайдеш дорогу вночі ? - спитав Си
венький. 

- Знайду. Щоб ліпше затямити, я поведу 

вас тепер аж до щирби в мурі. 

Василь показав, що добре запанятав собі 
дорогу. 

На порозі хати привітав їх Селім. На його 
пиці була тривога. 

- Ефенді ! - промовив. """5 Ходи до хати. 
мушу тобі щось сказати, але в чотири очі. 

КоJІИ йшли до кімнати, Синенький побачив 
Мерсіну. Вона. хлипала, позираючи боком на 
нього. 

- Погано І Нещастя! Макредж тут,- про· 
мовив Селім, коли вже були в його кімнаті. 

- Це справді нещастя, але для макреджа. 

Чи ти його приятель, що так затривожився ? 
- Це твоє нещастя і моє, бо я твій прюІ

те.ІІь. Мутеселім просить тебе до себе. Що з то
го вийде? Що з того вийде 7 

Дістанеш одного арештанта оільl.іJе, 
- Знаю, що дістану. Буду мусіти замкнути 
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мого приятеля, мого добродія! Мерсіна аж 

спухла, так плаче. 

- Плаче, бо буде мусіти варити юшку ще 

для макреджа ! 
- Для макреджа ? ... Не для макреджа, але 

для тебе. Для тебе і для твоїх товаришів, бо 
вони твої спільники. До нутеселіма приїхав мак

редж. Коли нутеселім розказав йому про тебе 
1 твоїх товаришів, коли розказав про ваші ба
гатства, макредж сказав, що ти дуже небез
печний шпіон і казав арештувати тебе. Ось 
чого нутеселім просив тебе до себе. Як би ти 

не хотів іти, то підеш просто до вязниці. 

д я тобі кажу, що до вязниці піде мак-

ре дж. 

Макредж? Начальний суддя вілаєту? 

Ефенді І Ти з остраху збожеволів ! 
- Я тобі зараз скажу, як до того прийшло 

і як те все скінчиться ... Макредж казав увяз

нити мене аж тоді, коли від нутеселіма почув, 

що ми великі багачі. Правда? Він аж тоді ска

зав, що я шпіон .. 
- Це правда. Але це тобі не поможе. 

- Отже він казав увязнити мене тільки 

на те, щоб дістати окуп. д я тобі кажу, що я 

окупу не дам і до тюрми не піду. Ходім! 

Синенький узяв грамоти, яи:і йому приніс 
Шамай і вийшов із Селіном. За ним на його 

просьбу п!шов Шамай. Цілий дім був акруже
ний арнавтами. Також вулиця була ними обстав
лена аж до самого мутеселіма. В сараю повно 

арнавтів. Шамай лишився в сінях. Синенький 

увійшов до селямліку. Мутеселім си,ІJ.ів на коврі 
і не підвівся, щоб привітати гостя. Синенький 

поздоровив нутеселіма і сів біля нього. 
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- Я вже nеред годиною nіслав no тебе, -
зачав мутеселім. - Чому ти зараз не nрийшов 7 

- Я виїхав за місто на nрохід. 

- З тобою був тоА nобожний, що не го-

ворить?... Він не такий nобожний, бо десь ко

лись, як гадає, що з-nоза вашого товариства 

ніхто Аого не чує, таки бовтне якесь слово. 

Ще А мовою, якої тут ніхто не розуміє. 

Сnравді? 

Я nіслав no тебе, щоб тебе nереслухати. 
Сnравді? 
І твої слуги балакають деколи мовою, 

якої тут ніхто не розуміє. 

- Сnравді? 

- Ти казав мені, що третіА твій товариш 
недужнА і тому не виходить з хати. Це неправ

да і він не турок. 

- Сnравді? 

- Ти сказав мені, що ти nаша і куnець. 
Або одне брехня, або друге. Може одне А друге. 
Ти тут не nоводишся так, якби був куnцем. 

·- Сnравді? 
- Якби ти був турецький nаша, то ти не 

nриймав би nослів такого ворохобник&, як беА 
асахадської орди. 

ваги. 

- Сnравді? 

Це "справді" вивело нутеселіма з рівно-

- Ти шпіон І - крикнув і плеснув у долоні. 
До кімнати ввійшли два арнавти. 
- Відставити Аого до вязниці І - наказав 

мутесепім. 

СивенькиА схопився і виймив дві пістолі. 
Ліву руку з пістолею звернув до ~рнавтів, другу 
до мутеселіма. 

191 



- Бері1 о мене ! - сказав. - Ane хто пер
ший рушиться з місця, дістане в лоб. Він і му
теселім. 

Хвилину нутеселім сидів німий. 

- Відкпичеш наказ, чи ні 7 - спитав Си
венький. 

- То не мій наказ - вибовтав мутеселім. 

- То наказ макреджа. Він, як схоче, то й мене 

може увязнити. 

- д я тобі кажу, що не він тебе увязнить, 
але ти його веадиш у тюрму і відставиш до 

Ерзеруму. Наказ я дам тобі. 
Ти з жаху збожеволів. 

- Де той макредж ? 
- Просіть його сюди,- сказав нутеселім 

до арнавтів. 

Макредж увійшов і сів біля мутеселіма. 

Сивенький стояв на середині кімнати. 

- Ось тут стоїть той Юсуф, - промовив 
нутеселім до макреджа. - Він заперечує вину. 

- Це йому не поможе, - відповів макредж. 
- Його вина доказана. Замкни його в темницю. 
Завтра відішлемо його до Ерзеруму, де його 

без суду повісять . 
..,.....- Чи не ліпше було б, - замітив мутесе· 

лім, - покарати його інакше? Покарати так, 

щоб кару затямив аж -до смерти і щоб падишах 

мав з цього яку користь ? 
- Як це розумієш? 

- Нехай викупить своє життя і життя своїх 
товаришів. 

- Яка вартість твого життя? - спитав 

Сивенького макредж. 

Ніяка. 

Здурів! - крикнув макредж. 
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- Твоє життя має якус~;» вартість? - спи
тав його Сивенький. 

- Бодай десять тисяч пястрів. 
-- Моє життя ціню бодай десять тисяч ра-

зів стільки, що твоє. Це виходить на сто міль

йонів пястрів. 

Ти такий багач ? 
- Багач, але моїх маєтків з собою не вожу. 
- Всежтаки тут у Бурді твоє життя має 

вартість не меншу, як драдцять тисяч пястрів. 

- Не буду сперечатися. 
- Так само життя твого приятеля, що не 

говорить. 

І цього не перечу. 

- Десять тисяч другий приятель. 
Щонайменше. 

Твої слуги бодай по пять тисяч. 
Як не більше. 
Отже разом шістдесят тисяч. 
Ти добре зрахував. 

Коли заплатиш? 

Ніколи І 
Макредж і нутеселім зглянулися розчаро

вані. Перший отямився макредж. 

- Коли не хочеш заплатити грішми, то за

платиш життям! - з~шипів. - Приклич арнuв
тів! - звернувся до нутеселі ма. - Всіх, які є 

в сараю, бо він буде боронитися. 
- Я сам хотів просити тебе, - промовив 

Сивенький до мутеселіма, - щоб ти арнавтів 

візвав сюди, бо я наказую тобі увязнити цього 

опришка. 

- Ти? ... Кого? - спитав мутеселjм про

тяжно. - Макреджа? 
- Він був макреджом, тепер вже ним не є. 
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Казі-аскері казав арештувати його. Він утік 

сюди. Відси хоче втекти Jia Кавказ. Мене чі

пився тільки на те, щоб украсти наші гроші. 

Як не хочеш сам зігнити в темниці, зараз 

увязни його. 

- Що я чую? І - крикнув мутеселім, звер

таючись до маркеджа, що поблід як стіна. 

-- Не розумію його, - вибовтав макредж. 
- Мабуть збожеволів, коли не хоче викупити 

свого життя і ще таке верзе. 

Синенький витягнув з-за пазухи грамоту 

подав їі мутесепімові. 

-Читай! 

Мутеселім взяв грамоту насамперед гля

нув на підписи. 

- Підписаний казі-аскері і ... і ... хіба в Ер· 
зерумі вже інший валі ? 

- Інший, бо той, якого ти знаєш, великий 
приятель і опікун цього бувшого макреджа, вжt: 

прогнаний. 

Мутеселім почав читати письмо. - Чи тебе 
вислав сюди казі-аскері, або й сам султан? -
спитав Синенького, прочитавши r:рамоту. - Чо
му та грамота не прийшла з Ерзеруну просто 

до мене? Чи мені не вірять? Чому ти ще вче
ра не сказав мені, . що привіз таку грамоту, 

з таким наказом? Приклич арнавтів ... Не тебе, 
а макреджа арештую. 

В руці макреджа блиснув кинджал. Він схо

ШіtlСЯ і заки СивенькиИ встиг простягнути по 
нього руку, щез за дверми. Синенький вибіг за 

ним. Макредж лежав у сінях на землі, на нім 

Шамай. Селім, що ввесь час перепалки в се
лямліку стояв під дверми на підслухах, казав 
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макреджа звязати і відставити до вязниці. Си
венький вернувся до сепямпІку. 

- Вибач, - промовив до нього мутесепІм, 
подаючи йому люльку. - Я твій приятель, але 
я мусів спухати макреджа, бо не знав, що його 

скинули, ще й гончі листи розіспали за ним. 

Простиш меJ-Іі? 
- Як будеш поводитися так, щоб я мІг 

забути твою провину. 

Забудеш, бо ти забудько. 

Що я ще забув7? 
Пр.,спатн мені обіцяну медицину. 

Я не забудько, за' медицину не забув. 

Вона вже в мене. Копи я до цеУ пори ще не 
приспав тобі і1', то це лиш тому, бо ти арешту· 

вав мене. 

- То не забуваючи про медицину, забудь 

про той арешт. Копи nришлеш медицину? Той 
макредж до решти попсував нені нерви. 

- Дам тобІ медицину, ще лІпшу, як була 

вчорашня. 

До селянпіку ввійшов СелІм-аrа І заявив, 
що з Ерзеруну приїхав чавш (nопіцай). 

- Нехай прийде! - нак~tзав нутесепім. 
Чавш увійшов, подав. нутеселінові пакет 

вийшов. Мутесепін розпечатав пакет, виймив 
письмо і став читати. 

- То письмо від анадолі казІ·аскерІ, - ска

зав прочитавши. - Пише мені, що вапі про
гнаний, та щоб, як би тут появився накредж, 

арештувати його і передати чавwові. 

- дпе дай сильний к,".вой. 
- Дан десять арнавтів, бо з ним піде ще 

другий арештант. Казі-аскері пише, щоб я за

раз виспав 1.0 Ерзеруну того московського 
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шпіона. Пише, що я р~чу за нього моєю голо· 

вою. Шпіона ви1.11лють аж до Стамбу.1у. 

Ця вістка була для Синенького ~ильним. 
ударом. 

- Коли транспорт відійде 7 
- Завтра перед полуднем. Тепер напишу 

рапорт. Не забудь за медицину і прийди до ме

не завтра вранці. Побачиш, як обезлечу макре

джа, щоб подорозі не втік. 

Коли Сивенький вернувся. до хати, Мерсіна 

розпла~~лася. Тепер з утіхи, що її комірникові 
.нічого .не сталося. За ці сльози втіхи і щирої 
приязни дістащ1 Добрий бакшиш, і гроші на до
даток до харчу для вязнів. 

- Лише тому поганому макреджові не ~ан: 
нічого. Ні М9ЄЇ юw~и н~ дам. Поганець. 

Си~~нький ,піідов, до своеї кімнати, скликав. 
товарищів. і ро~fК?~ів їм, що ст~лqся.. , , . 

- Як-\не f!Идобудемо сина з вя~ниці 'вночі,. 
то він пропав, - сказав стурбов~ний Кли
.ментій. 

- Думаю, що видобудемо йогq. Мутеселім 
уже пригадував, м~ні мою обіцянку, якої я. зов
сім не обіцював йому. Нині Т(Jеба йому й Селі
мові дати подJ;Jійну давку тої медицини. Думаю, 
що і в Мерсіни нерви не дуже здорові, то і їй 

потрібна медицина. 

Може не схоче пити 7 - замітив о. Кпи-

ментій. 

Не скажу їй, що то вино. Скажу, іцо це 
медицина. Як nокушає солодке, ще й тепле, то 
випє стільки, скільки треба, щоб заснути аж до 

ранку. 

-Тепле? 

Очевидно. Гаряче вино смачніше і зрад-
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ливіше. Зразу ділає непомітно, та опісля вбиває 

.доразу. 

На розмові А укладанню плянів зійшов 
.день. Коли смерклося, товариство сіло до вече

рі. СивенькиА налив вина до горшка і просив 

Мерсіну заварити. Що це за напій, не сказав 
їА. Він хотів залити Селіма таки зараз, щоб 

уснув, ще заки він сам піде ДО мутеселіма. Вже 
кінчили вечеряти, коли в кімнату вскочив Селім. 

- Мутеселім іде сюди! - крикнув до Си
ненького. - Казав, що хоче з тобою балакати. 

Отець КпиментіА схопився й утік до своє\' 
кімнати. Мортон також вийшов. Коли ввійшов 
мутеселім, вийшли Ковтюки. 

· - Ти прийшов по медицину 7 - заnитав 
його Синенький. - Вибач, що ще не післав тобі. 
Але я саме тепер гадав зайти до тебе і nри
нести мещщину. я· повинен бути тоеі вдяЧний 
за ,честь, яку робиш мені, навідавшися до мене. 

При , цій нагоДІ nокушаєш медицини', якої я 
.в твоїй хаті може не міг би· дати тобі. Зараз 
nринесу. 

Сивенький nішов до кухні. Надійшов саме 

в хвилині, коли Мерсіна черпала з горшка ono· 
лонником гарячого вина і пила. Побачивши nа

шу, жахнулася й кинула ополонник у кут. 

- Я куl!Іала, чи вже досить гаряче, - ви
бачалася. - Такого свинства не пила б. 

- То мабуть так виварилося, - замітив 
СивенькиА, показуючи на горнець. - Я налив 

nовно. 

- Очевидно, що виварилося. Бачиш, як 
пара садить 7 

СивенькиА налив гарячого вина до чарки 

і вернувся до мутеселіма. 
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-Спробуй! 

Мутесепім потягнув раз, другий, третій. 

- Ця медицина, то мопоко, яке ппиве з де

рев раю, - замітив. - Маєш багато такої? 
- Дпя тебе вистане. 
- Я прийшов не пиш відвідати тебе, ane 

А порадитися. 

- Ме.11.ицини вже не хочеш? 
- Чому ні ! Принеси І я розкажу тобІ, в чім 

Alno. - -
- Пропав наш ппян? - спитав о. Кпинен .. 

тІА Синенького, копи він виХОАИВ по вино. -
Копи нутесеnІf'І тут, то не зможеш вийти АО 
вязницІ. І ключа від Сепіна не дістанеш, бо 
буде тверезий. 

- ЗапЮ \'х тут. КІлька чарок такого вина 
павапить і слона, не то непривичноrо АО rаря· 

чих наnиткІв турка. 

- Щось оця неАицина Ауже виварюєтьск,. 
- замітив СивенькиА, увійшовши до кухнІ. -
Вже й половини горшка нена. Мушу додати ще. 
двІ nляшки. 

- ДоJІ.аА, ДОАаА r- пепетіпа МерсІна, ,ледве 
держачися на ногах. - То СепІм пильнував хви
лину І зпе пильнував, то й збІrпа. 

Синенький вернувся до нутесепіна І по
дав йону чарку. Цей випорожнив \1' доразу і сіа 
на ков,t. 

- Тепер до дІпа. Як гадаєш? Що етапось 
би зІ мною, як би макредж утІк Із вязницІ ? 
Або як би шпІон утік, або як би вони оба 
втІкли? 

-Міркую, що тебе повісипи б. 
- Отже бачиш. Я додумався до того, що 

ненІ не вільна покпадатися нІ на кого. Я мушу 
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сам пильнувати їх. Я прийшов сюди по ключ і 

піду до вязниці на оглядини. Селіме!- крикнув. 

Селім увійшов. 
- Дай ключ від вязниці. 

Селім подав йому ключ і вийшов. Пішов 
до кухні, ніби пильнувати медицину, щоб не 

збігла. 

-Ще одно,- тягнув дальше мутесепім.

Макредж добре крав. Він напевно перепадова

ний золотом, яке спроневірив султанові. Чи мо
жна це золото залишити при нім 7 Я думаю, що 
як утече з вязниці, або подорозі арнавтам, то 

втече з золотом. Що ти зробив би ? 
- Я відобрав би від нього всі гроші і пе

редав би їх чавшем новому вапі. 

- Отже я так хочу зробити. Піду до вяз
ниці І відберу ·гроші, бо то гроші падишаха· 

Тебе візьму з собою, щоб ти поміг мені і був 
менІ свідком. 

·- Але ще одну чарку медицини контнем 7 
- Контнем і три. 

Синенький знов вийшов до кухні і припо
вив Селіма, як вихипяв чарку. Покпепав його 
по рамени. 

- Пий, друже І - заохочував його. - Ти 
так само недужий, як мутесепім. Де Мерсіна 7 

- Вона? ... Вона спить. 
Синенький зачеркнув вина і поступив до 

товаришів. 

- Ніч мабуть для нас пропала, бо нутесе
лім завзявся щогодини переглядати вязницю. 

Але як не запю його тепер, то висвободимо 
Івана подорозі, як його будуть вести до Ерзе
руну. Нас є пятеро, Шамай поможе нам. Кон
вой буде дуже слабий. Окрім чавша буде тільки 
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десять арнавтів. Таку банду, зле узброєну, легко 

Пf?реможемо й арештанта відІбємо. Ти, Юрку, 
йди до кухні, набери з горшка чарку вина і 

з ним жди під дверми моєї кімнати. Як ппесну 

в долоні, вступи до кімнати і чарку подай му

тесепімовІ. Хочу запити його так, щоб не міг 
вийти до вязниці. Селім, що вино викрадає 

з горшка то опопонником, то чаркою, вже 

пяний. 

Копи Сивенький вернувся до мутесепіма, 

той сидів з головою між колінами. 

-То ти, Сепіме?- запитав підвівши голову. 

- То я, Юсуф-паша. Селім зараз прийде. 
- дпе зараз, бо я вже йду до вязниці. Маєш 

ще одну чарку? Давай ! Не зашкодить. 
Синенький подав чарку. Мутесепім випо& 

рожнив, віддав і ппеснув долонями. До кімнати 

увійшов Юрко. 

- Як я прийшов до кухні набрати вина, -
шепнув до Синенького, - Селім уже лежав біля 
Мерсіни і хропів. 

- Нарешті прийшов Селім, - бовтав му
тесепім, погпядаючи на Юрка. - Поможи мені 
встати, бо йду до вязниці. 

-Може на дорогу винєш ще одну чарку?
сказав Сивенький. 

-Тепер ні, бо готов ще впитися. Як вер

нусь із вязниці, тоді випю хоч би й ціле ведро. 

Ходім. Сепіме, поможи мені. 

Юрко стояв з чаркою в руці, підсміхаючи
ся. Не знав, що робити. 

- Копи він уже такий, що взяв тебе за 
Сепіма, то можемо йти. Будь йому його Селі
мом. Поможи йому на ноги. дпе держи цупко, 
щоб не впав. 
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Юрко взяв мутеселіма підпаху і підвів ного 

на ноги. 

- Веди! - крикнув мутесе 11ім. - Ти, е

фенді, підеш з нами. 

СивенькиИ пішов до Василя. --Ти, Василtq, 

nідеш з нами, бо Юрко перемінинея в Селіма

аrу. Як ми ввійдемо до вязниці, тн лишися під 

її брамою. Можливе, що Іван Красіі-і вийде сам, 

ми ще лишимося в середині. Тоді ти заведеш 

Івана до хати. Нехай зараз переодягнеться і 

зголить бороду. Як би ми донго не ·tрихо.'lилн, 

то вернись назад і шукай нас у вязннці. 

Синенький вийшов з хати і пішов за муте

селімом, яког() вів Юрко. 

- Відчини І - сказав мутеселім, коли вже 

були nід брамою вязниці. 

- Селім не має ключа, - замітив Сивень
кий. -Ти вже jd6yв, що ключ у твоїй ки шен'-, 

- Правда, правда. Але то не моя робота 

крутити ключем. Вийми, Селіме, з моєї кишені 

й відчини. 

Юрко добув ключа, відчинив і всі три ввій· 

шли. В середині було дуже темно, отже Сивень· 
кий вів їх. Завів до кімнати вартових. Як none· 
редньої ночі, так і тепер була порожня. Сивенt>· 

кий узяв каганець і nішли дальше. 

- Де сидить московський шпіон 7 
- Тут - відnовів Сивенький, показуючи 

на двері. 

- Селіме, відчини І 
Юрко відсунув засуву і відчинив двері. 

- Собака лежить на дні. Аде він хіба ;іє-· 

живий 7 Бо не рухається. 
- Як хочеш, то я впевнюся, 

Синенький. 

;-, :-\; 
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Синенький скочив до ями І нахилився над 

лежачим. 

- Як відійдемо з-під твоїх дверей, і як у 

коритарі зробиться темно, ти вилізь І тихцем 

та хильцем вийди. Рівно вісімнадцять кроків на 
ліво, від·rак двадцять на право до брами. Брема 
не замкнена на ключ, пише приперта. За бра
мою дожидає тебе наш товариш, - шептав до 

вязня Сивенький. - Ну І Ти живий, чи вже здох? 

- крикнув опісля голосно по-турецьки. 

- Живий, - відповів йому мутесепім,- бо 

рушив ногою. 

Сивенький випіs із ями і всі три пішли 

дальше. Мусіли заглядати до кожної келії, бо 

ніхто з них не знав, де сидить макредж. Муте· 

селім ганьбив за це Юрка останніми словами. 

- Селім не знає, де всадив того злодюгу І 

- викрикував. - Чи бачив хто другого такого 
команданта вязниці? 

Прийшли під останні двері. Каганець ви

сунувся з руки Сивенького, впав на землю і згас. 

Сивенький став кресати і над<;пухував. Кага· 
нець заблимав наново аж тоді, коли Синенький 

доміркувався, що Іван уже за брамою. Ковтюк 
відсунув засуву й відчинив двері. 

- Ви надумалися і приходите виnустити 

мене? -спитав макредж, підійшовши до дверей. 
- Випущу тебе, - відповів r-tyтece.aii-.t -

як заплатиш окуп. - Як зараз тут вичислнш 

по три тисячі пястрів для кожного з кас. 

- Що ти прийдеш по окуп, я знав. бо 
знаю тебе. Але я ще не знав, що тн такий без
личник. Тричі по три тисячі. Значить девn-rь 

тисяч 7 
Гвдаєш, що я не вмію рахувати? 
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- Не маю стільки. Мусиш менІ лишити 

щось на дорогу і на прожиток, бодай на першІ 

дні в чужім краю. 

По три не даш? 

Не дам. 
То даш по чотири. 

Не дам, бо стільки не маю. 
Не маєш по чотири, то маєш І даш по 

пять. Не торгуйся, бо, як бачиш, я не спускаю. 

але навпаки, все йду вгору. 

- Хоч би я справді мав стільки, то не дав 

би, бо не хочу твого нещастя. 

Якого нещастя ? 
Ти адавився б тими грішми, моєю крив-

дою. 

Пять тисяч, то за малий кусок, щоб хто 
з нас тим удавився. UЦоб твоя кривда була по
карана, даш по шість. Зараз виппати вісімнад

цять тисяч. 

- Радше повішуся. 
- То повісься. Зараз кажу принести для 

тебе мотуз. Сепіме, за • ..,кни двері. 
- Вдавнея тими грішми І Заплачу. 
-Давай! 

Макредж витягнув з глибокої кишені мі

шок закутаний у шовкову хустину і став чи· 

спити. 

- Завяжи в ту хустину і подай мені, -
наказав м.утесепім, копи відчислений гріш вже 

лежав на купі на землі. 

- Дам, але аж тоді, коли не лиш ти; але 
й той ефенді поклянеться, що пустиш мене. 

Сивенью;й не мав охоти зробити цього, 
але, щоб скорше вИйти з вязющі, мусів. Муте~ 
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-селім узяв хустину з гріш_ми вони пропали 

в його кишені. 

- Завтра прийдіть до мене, то виплачу 

вам ваші пайки. Селіме, замкни двері. Він ли
шиться тут. 

- Ні ! - промовив Сивенький. - Не лиш ти, 
але й я заставив моє слово. Або ·віддай йому 

гроші, або випусти його! 

- То нехай іде! Вилізь, собако, й іди за нами. 

Мутеселім протвережувався щораз більше. 

Сивенький потерпав, що як вийдуть на вулицю, 
то нутеселім пізнає Юрка. 

- Не треба, щоб той драбуга вийшов ра

зом із нами, - промовив, коли макредж уже 

виліз з ями. - Може б Селім вивів його за 
браму. Ми оба вийдемо, як він уже щезне. 

- Добре кажеш, нехай так буде. - Дай 
Селімові клю:ч. 

Юрко зрозумів Сивенького. Хоч знав, що 

брама не замкнена на ключ, він сягіtув до ки

шені мутеселіма, виймив ключ і потягнув за 

собою макреджа. Ло хвилині СивенькиіJ вивів 
мутеселіма. КJІюч був у замку, перед брамою 

не було нікого. 

- Де Селім ? - спитав мутеселім, вже 

майже цілком тверезий. 

- Мабуть пішов додому, бо там ще решта 

тої райської медицини. 

- Злодій І Ходім скорше, бо він усе випє ! 
Скрутив ключ, сховав до кишені і, хоч ще · 

непевним кроком, пустився з Сивеньким до йо
го хати. Випив ще три чарки, а коли зажадав 

четвертої, почув від Синенького, що вже нема, 

бо Селім випив стіо!Іьки, що повалився на землю 

і спить. 
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- Я завтра прийду до тебе і зроблю ціле 

ведро - сказав Синенький. - Також лишу тобі 

рецепт~ як це робити. 

Останніх слів нутеселім уже не зрозумів. 

Зрозумів лиш те, що медицини вже нема, та що 

йому пора йти домів. Був такий ш1ний, що 

один Синенький не годен був удержати його 

на ногах, отже зак.1икав до помочі Юрка. Ва

силь витягнув з кишені нутеселіма хустину 

з грішми макреджа. Синенький і Юрко завели 

нутеселіма до сараю і вернули додому. Іван 
Красій уже був перебраний. 

- Підемо, - сказав Синенький. - Дайте 
мені старий одяг Івана. 

- Нащо? - спитав його о. Климентій. -
Це таке лахміття, що гидь у руку взяти. 

- Щоб турків навести на фальшивий слід. 

Дайте бодай кафтан. 
Синенький узяв кафтан під паху, та з Іваном 

і Василем вийшов. Підвів їх під щирбу в мурі 

і, коли вони вже щезли за муром, пішов дальше 

Підійшов до того місця, де замісць муру, присту
пу до міста боронила глибока, майже бездонна 

скалиста пропасть, Синенький кинув кафтан так, 

що він завис на острім кант! скали. Вернувся 
додому, казав товаришам лягати спати і сам 

ліг. За дві години вернуRся Василь. 

Досвіта Синенький виИшоG з ВасилеІ't до 

міста купити коня для Івана. Щоб не було яко

го підозріння, цей кінь мав вийти з міста як 

вючак, обоантажений різними речами товари· 

ства й харчами. Одночасно з Сивеньким вий

шов з хати Селім-аrа. Пішов до м·уселіма но 

ключ від вязниці. Коли СивенuкиИ вернув з ко~ 

нем, у хаті вже був Селім; рвав собі во.rюсся, 
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- Нещастя, нещастя сталося,- кричав.

Я зарізаний І То та пропаща медицина все те 

наробила. 
- Що наробила 7 - Що сталося 7 - пи

тов Синенький 
- Приходжу до сараю, щоб узяти ключ 

І заглянути до вязниці. Служба сказала мені, 

що нутеселім сам пішов до вязниці. Біжу sr ту
ди, а вІн ... гоп мене в писок. Кричить, що ма

кредж _втік, що шпіон втік, що з його киш~ні 

щезло вісімнадцять тисяч пястрів. Каже, що ті 
гроші мабуть я вкрав йому ще тоді в ночі, копи 

разом з ним і з тобою візитував вязницю. Я 

йому кленуся, що я вночі у ВіІзниці зовсім не 

6ув, що спав дома, а він мене знов... гоп в пи

сок. Ліспав мене по тебе. Просить, щоб ти за

раз пішов до нього. 

- До вязниці? 

-Так. 

- Я не дурний ... скажи мені правду. Чи ті 
два вязні справді втікли 7 

- Втікли. дрнавти вже перетрусипи цілу 

вязницю, ціпу касарию і ціле місто. Знайшли 

кафтан шпіона на скалі рову. Спустилися на 
трьох до купи звязаних арканах аж на дно ро

ву. Він і макредж мабуть перелізли через мур, 
6о то не велика штука. 

- Що тобі грозить 7 
- Очевидно, що шибениця. Хоч ключ був 

у мутеселіма, я виновник, бо я не повинен був 

давати йому мого ключа. 

- Що ти зробив би, якби тепер дістав, 
нехай ... шіснадцять тисяч пястрів? 

- Що зробив би? Сказився б з утіхи ... 
Або ні. Я Зuj)'~з утік би. 
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- Я питаю тебе, бо міг би пристарати 

для тебе які гроші. 

- Що ти кажеш? Якби пристаран д;tя ме
не яких пять тисяч пястрів, то був би моїм 

сnасителем И основником мого дочасного щастя. 

- Отже СJІухай. Макреджа випустив з вя· 
зниці сам мутеселім. За те дістав вkім11адцять 

тисяч пястріь. Ті гроші він згубив у мене. Я то· 
бі їх дам. Чи можеш купити коня, але зараз, 

таа~ щоб до десять хвилин щезнути відси? 

- За пять хвилин. Коня не куплю, лиш по· 
зичу. Знаєш від кого? Візьму мутесе.1імово1·о 
коня. 

- Чи за годину можеш бути вже так да

леко, щоб погоня не впіймала тебе? 

- За годину буду за границею. 

- Отже бери ті гроші, які макредж дав 

нутеселімові і втікай. 

Синенький дав ному хустину з грішr"Іи ма
креджа. 

- Брате, батьку! Стільки грошей нараз я 
ще ніколи не бачив. Я ніколи не мрі~Ів, що ко

лись в життю буду мати такий маєток. 

- Не гайнуй часу, втікай! Береш що 
з хати 7 

- Та що? Подертий килим і шкаралуnу 
з яєць? 

д Мерсіна 7 
- Пришлю потім за нею післаtщя. 

--То бувай здоров! 
Си~евt..киИ випхав його з хати. Ceлil't побі,· 

до \...араю мутеселіма. Взяв Лоrо коня і виїхав 

3 міста. В чверть години опіс.,Ія мутеселім пра~ 
слав арнанта сшл ати, -юму до ·вязниці не nрн

кодить Ce.'liм-ara з kJсуфом. СивенькиИ перf:-
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казав нутесеЛімові арнавтом, що медицина го

това, жде на мутеселіма. Знову минуло чверть 
години і знову прийшов арнавт із строгим на

казом, щоб Селім-аrа і Юсуф-паша прийшли до 

вязниці. Синенький казав переказати, що має 
для нутеселіма якусь новину. Прибіг мутеселім, 

лютий, прелютий. 

- Чому не приходите, коли вас кличу 7 І -
ревів хриплим голосом. 

Кого ти кликав, хто мав прийти до тебе 7 
· - Ceniм-ara і ти І 

- Селім-аrа не міг прийти до тебе, не мо

же прийти і не прийде. 

- Не прийде 7 Як сам не прийде, то при-
ведуть його арнавти скованого! 

І арнавти не приведуть його. 

Побачиш, що приведуть І 

Не приведуть, бо його вже нема ,тут. 

Нема 7 Де).К він дівся ? 
Втік. 

Чого 'J Куди·? 
Втік, бо з вязниці випустив двох вязнів. 

Куди втік, не скажу. 

Мутеселім стояв ~випину неначе громом 

поражений. дж по довгій хвилині промовив. 
Може він вкрав мої гроші 7 

-Не скажу .. 
- д щоб його за ті мої гроші І Якби не 

ті гроші, то я благословив би його побіг. Своєю 
втечею дав він доказ, що вязні втікли не з моєї 

вини. Гроші правда, пропали, але я спас мою 

шию. Як будеш в Ерзерумі, чи в днrорі, посвід

чиш, що то Селім-аrа, командант rарнізону, ви~ 

пустив шпіона ?' 
Як лиш буду там, посвідчу. Саме тепер 
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я дав наказ осідлати наші коні. Зараз відїдемо 
відси. У мене ще дві п.1яшки медицини. Дати 

тобі? 
Не хочу! Вже більше не гляну в бік 

того чортінського напою ... 
Мутеселім трохи врадуваний У.Течею Селі· 

ма·аf'и, хоч лихий на нього за крадіж грошей, 

вернувся до себе. Тим часом тооариство сіло 

на коні і не пращаючися з Мерсіною, що ще 
спала, віДїхало. За пів години були під деревом, 
на якім сидів Іван. Ще лиш пів години і най
шлися за межею влади турецького султана. 

Їхали до своїх. 
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Вступ 

Паша запорожець 

В руках ушкалІв 

В дорозІ до своїх 

Коtіокради 

ТатарськІ збігцІ. 

Запорозька гордІсть 

Ocem• запорожців 
Живцем закопані 
БІлий кінь 

На (""І ід і пропапого 

В турецькіJ:І крІпості 

З визниці 

ЗМІСТ 

Стор. 

5 
7 

16 
39 
47 
!8 
86 
93 

• 111 
. 126 
• 150 

162 
• 187 
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