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ВІД КОМІТЕТУ ВИДАННЯ 

Федір Одраz перед своею смертю так висловив
ся про свою твореу працю: 

«Я вже віддавна маю вироблений плян, якого 
виконав, так би мовити, третину: це майже закінzе
ний перший том задуманої трилогії про Полісся 
під заголовком «Вощадь». Це слово з Лінщипи і 
ознаzае евітанкову заграву. Дія роману саме від
бувається в Пінщині, де я родився і яку большеви
ки zомусь відлуzили від У країни. Заподіяно та
ким zином велику кривду поліському населенню, 

яке тотально е українське, і як довго існує історія 

У країни, так довго Полісея прагне бути в межах 
У країни. Коли б мені поталанило закінzити ще 
два томи, тоді я поzувався б щасливим». 

Та доля судила інакше. Дня 7 жовтня 1964 
року ненадійно та передzасоо помер у Торонті, Ка

нада, письменник Федір Одра.z. Не судилося письмен
никові написати задуману трилогію, та все таки, 
коротко перед своею смертю, закінzив він повість 

«Вощадь»,* як першу гастину трилогії. 

Вшановуюzи п'яту ріzницю смерти співця По

лісся - Федора Одраzа, українська громада в То
ронті вирішила видати друком повість «Вощадь». 

Створено Громадський Комітет у складі: Кляра 

Шоломіцька-Одраz, Надя Клюzко, Оксана Бризгун
Соколик, Анна Троян, Петро Родак, Михайло Ополь
ко, Пилип Супрун та Ярослав Соколик. Зорганізова-

* Друкуючи nовість "Вощадь", дотримуємося точно тек
сту автора. 
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но також літературні веzорі на пошану Федора Од
раzа в Торонті, Оттаві та Гамілтоні. 

Після довгої праці юомітет приєднав біля 400 
передплатників і так зібрав відповідні фонди на 
покриття друку. 

Багато осіб, крім zленів комітету, допомогли у 
виданні «Ващаді», за що сердеzне їм спасибі. Дя
куємо мистцеві Миюолі Біднякові за оформлення 

обкладинки та мистцям Дарії Онищук і Андрієві 
Бабиzеві за олійні картини, які допомогли фінансу
вати видання твору. Також дякуємо Орестові Пав

лову з М онтреалю та АдріяІWві Ч ер ня кові з Д їтрой

ту за поширення книжки в їхніх містах. Теж щире 

спасибі д-р Олександрі Копаz за цінне вступне сло
во і мtр. Манастирському за правописну коректу. 

Появу повісті «В~адь» завдяzуємо не тільки 
праці комітету, але також великому зрозумінню та 

довір'ю всіх передплатників, які своєю передплатою 
уможливили зібрати відповідні фонди на покриття 

друку. 

За Комітет Видання Повісти «Вощадь»: 

Ярослав Соколик 

Торонто, травень 1912 р. 
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ПЕР:ЩДМОВА 

У твореості Федора Одрага zитаz зустріzаєть
ся з одним із стародавніх багатирів. Багатирі -
герої дружинного епосу - вміли ставити спротив 

ворогові та навіть у тяжzих обставинах оборонити 

свою землю-державу, своїх людей, а понад усе -
правду. 

Таким багатирем є сам автор - Федір Одраz. 
Він підніс свій меz, своє слово, в обороні прадід
ної землі) що положена на півнігних межах У кра

їни) пои-юблена zужимиJ забута своїми, глибоко за

пала в kториzну непам'ять. Ця земля автора -
це Полісся, яке, ставши ареною окупантів, втрати

ло національну свідомість, що заховалась тільки 

в підсвідомості - у мові, в народніх звиzаях, в на
родній творzості. Полісея - оповите мрякою не

знання, поzуттям страху та байдужістю земляків, 
а проте сповнене гарами специфіzної природи та 

красою старовинности - вибрав собі як ціль жит

тя письменник Федір Одраz. 

З його творів поривається глибока розпука 

над долею Полісся, гнів на займанців і святе обу
рення на всіх тих українців, хто байдуже сприйма
ють трагедію цієї zастини У країни. 

Шляхом істориzних деrресій автор висвітлює 
органіzний зв'язок Полісся з материком - Украї

НJОю. Впродовж довгих століть Д еревлянська зем

ля, Турово-Линська волость політиzно, економіzно, 
культурно була складовою zастиною україlіСької 
княжої державu.1 В українсько-литовській добі 

1) Михайло Грушевський, Історія УкраїІІи-Руси, Вид. Кни

госnілка, Нью-Иорк 1954 р. 
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переживала одпа"ове істориzпе іспуваппя з цілою 

У"раїпою, я" та"ож і польсь"ий наступ па перело
мі ХУІІ- ХУІІІ століття. Угасть Полісь"ої землі 

у війпах за державне життя У"раїпи в zacax Бог
дана Хмельпиць"ого - це вияв належної паціо
пальпої свідомости. Тоді то полісь"а шляхта дов
гою, затяжною боротьбою з поля"ами припеzатала 

свою присягу па вірність гетьмапові У "раїни -
Богданові Хмельпиць"ому.' Не вдержавтись у бо
ротьбі, Полісея понесло "олосальпі втрати. В пер
шій мірі пропала провідна верства, ослаблена на
пливом польсь"ої шляхти, релігійним пересліду
ваппям, еІ(,Qн,оміzпим пищеппям і тепдепційпим 

руйпуваппям проявів "ультуроого життя, а насам

перед - освіти. 

З "іпцем ХУІІІ століття, з прилуzеппям Поліс
ся до Росії, діє па цій території вже дві ворожі 

сили: російсь"а і польсь"а. Руйнується до решти 

У"Раїпсь"а цер"ва, я"у обсіли батюш"и, прислапі 
з глибини Росії. Русифі"ується місто зі своїми 

"упцями й реміспи"ами. Адміністрація, ш"ільпиц
тво опипюються в ру"ах росіян, а zастиппо поля

"ів, що залишилися тут з zасів Ржеzипосполітої. 

Обидва ці елементи, польсь"ий і російсь"ий, 
xoz ворожі до себе, завжди мали спільну мову в 

пюборюваппі дійсних власпи"ів Полісея - У"Ра
їпців. І ця традиція залишилась і після І-шої Сві
тової війни, з різницею, що польсь"ий елемепт став 

тепер доміпуюzим, с"різь- в адміністрації, ш"іль
пицтві, в релігійному житті, де побіz батюшо" при

йшли «ЮСЄпжа». У цій ситуації у"раїпсь"е пасе
лепня було тра"товапе тіль"и з політиzпого аспе"
ту з наміром утримати його в темряві паціопальпої 

песвід о масти. 

2) Там же. 
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Ця проблематика висвітлюється в творах Ф. 

Одраzа, і zитаz, усвідомивши собі ії, зрозуміє під
rрунтя, з якого виросли типи поліщуків, персонажі 
автора. Вони zacro неприємно, інколи. до болю 
вражають нас своєю гЛупотою, забобонністю, само
пониженням, однаzе ми розуміємо цих Гарапників, 
Ковзалів і Юстин, і міщан, - не лише Валентина 
і Марусю, але також і батюшку Пєтуrова, «ксьон
дза», Цимбалістого та багатьох інших. 

Далі у «Вощаді» зображуюzи дійсність на те
риторії Полісся, письменник розгортає панораму 

подій недавньо-минулого з перших років 11-ої Сві
тової війни, коли то zастин,у Полісся, Линщипу при

луzено до Білоруської ССР. А як цей факт спри
йняли самі окупанти, цікаво ілюструється таким 
діялогом: 

На вулиці стояли zоловіки і жінки. 
-Ей, мамаша, как пожіваєш? - весело заzе
пив сержант якусь бабусю, що з цікавістю по

глядала на авто з бійцями. 

-Та живу, як Бог милує,- відповіла бабуся.·. 

Тоді люди наблизилися до авта, гуторяzи між 
собою. 
-У дівітель но, - озвався сержант до бійця, що 

стояв побіг: нього, - ми приєхалі в белорус

кую область, а здесь люді разrаварівають іс
клюzітєльно українскім язиком. - І до мене: 

-А ти кто? Белорус? 

-Ні, я українець. 

-Удівітєльно, - знизав плеzима сержант. 

(«На непевному rрунті», ст. 54) 

У повісті «Вощадь» автор розгортає великий 

ІWмплеюс різнородних змін, які заіснували на По
ліссю з приходом оовєтської влади. Ці зміни, по
літиzні, економіzно-соціяльні, зліквідували церкву, 
релігійне життя, локорінно змінили економіzну си-
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стему, впровадили пові школи, еужі, після корот

котриваюеого й блискуеого в своїх паслідках укра

їнського павеаппя. У висліді вже не два, але три 
еужі еиппики павиели своїм тягарем пад україн
ським життям. 

У складній взаємодії різних елементів вияв
ляється у «Вощаді» життя своїх і еужих на фоні 

міста і села. Показується, як нова влада, відкрито 
й тайно, затискує це життя своїм залізним обруеем. 

Читае зустрінеться у «Вощаді» зі знаними йо
му вже з попередніх творів цього автора типами 

поліщуків, які одпаее є немов па ви'ЩЮму вже сту
пені свого людського «Я». Постаті «Вощаді» немов 

живцем вихоплені з виру життя. Доля Кулика з 

«Вощаді» і автора мемуарів «На непевиому rруиті» 
дуже rюдібпа. У цих мемуарах еитае знайде ціка
ві прототипи персонажів, подій, ситуацій, деталів, 
які оживають па сторіпках «Вощаді». Одиаее це 

зовсім не обпижує вартости книжки, вказує радше 
па цікаве явище, як оце письменник перетопив свій 
життєвий матеріял на літературпий твір, можливо 

не доскопалий композиційно, без викіпеепих сю

жетних ліній, але багатий живими картинами, дія
логами, несподіваними деталями і особливо вели
ІWЮ кількістю живих перооиажів різної паціопаль

пости, різної професії і віку. 
Небезпідставно названо Федора Одраеа «щебе

туном» - співцем Полі;еся. Одиаее, назва ця з 

географіеиим утоеиеииям трохи обмежує ширше 

зиаеепия письменника і глиб1иу його характерис
тику. 

Федір Одрае - письменник нашої доби, і ста
вить він, питання су еаспої епохи в широкому ма

штабі загальнолюдського зпаеепия, пасвітлююеи 
осюовиі проблеми життя. 

До таких універсальних і принципових про

блем належить людина у межових ситуаціях. І с-
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иуваиия правдивої людини в zacax великих потря
сеиь і «nереоцінки вартостей», у zacax повені наяв
ної брехні про щасливе життя людей, яких з юоріи
иям виривають з прадавньої землі, людей, що ста
ють zислами і бездушними роботами індустрії, у 
таких zacax - захитане і підважеие. У святая 

святих людської душі вторгаються виzребущі ozi 
1-te тільки політигної систе.~Ки" але й иауюових здо
бутків. Отож в оборопі людини підносяться zapяzi 
zолоси скрізь по світі. Особливо Захід Европи, зо

бразивши несамовиту ситуацію людини в літера

турі («В оzікуваииі rодда» Т. Бекета, в творах Ка

мюса), шукає виходу для людсьюої істоти, бореть

ся за індивідуальність людини. Схід Европи сво
єю політигною системою традиційно йде па зии

щеиия людини, як про це свідzать і факти наших 

ди ів. 
У цій сфері Сходу Европи є й Україна, але во

па мужньо підносить zoЛJOc в оборопі гідиости лю

дини. Тому оправдане призиаиия здобув собі «Со
бор» Олеся Гоиzара і ue менше «Собор у ришто
ванні» Є. Сверстюка, твори Василя Симоненка, за

яви Валентина Мороза та баzатьох-баzатьох інших. 
Це ue перші zолоси в нашій літературі та в 

:житті. Від zасів Шевzеиковоzо «Схаменіться! Будь

те люди!» баzато письменииків і поетів ставало па 

захист людини, вклюzио до пайповіших -шести
десятників, які стверджують уже ісиуваиия півлю

диии, що є вислідом нелюдських обставин життя, 
створених державпою системою. П ерекликаюzись 

немов зі Шевzеиком, В. Симоненко пише: «Втрата 

мужпости - це втрата людської zідиости, котру я 

ставлю понад усе. Навіть понад самим життям.»$ 

На цьому фронті боротьби за людину, за її 

з) Василь Симоненко, Берег чекань, Вид. Пролог, 1965 р., 

ст. 178. 
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гідність стоїть і Федір О драz. З цілою мужністю 
виявляє він правду, зображую.zи людину не тільки 

в У країні, в гущі ії земляків, не тільки на широ
ких шляхах виходців з рідного краю, але і тут у 
країні поселення і теперішньої стабілізації, бо як 
автор пише: «ЩО ж може бути гарніше, як людина 

є людиною . . . » 

Зображуюzи життя, письменники виявляють 

загальнолюдські питання, унаявнююzи їх здвбільша 
фактами з життя своєї спільноти, своєї нації. Для 
Федора Одраzа ІСDнкретна людина- це українець 
у своєму отоzенні. Особливо, як уже сказано, бо
лить йому доля поліщука, осамітненого в його не

посильній боротьбі з істориzними супереzностями, 

з темрявою незнання. Ного об'єкт - це людина 

національно виголоджена мало не сотки літ і яка 
остається людиною тільки силою традицій, христи

янської віри, глибоких моральних засад. І ось на 

цю людину йде нова нищівна хвиля, розставлепі по
ві сіті подвійної національної певолі в формі росій
ської влади та білорусьІСDї школи; насильне лікві
дування релігійного життя з тисяоолітнім христи

янством; підрив людської гідности при помоzі до
пощицтва, сексотства, тортур. 

Викривлена, карикатурна, духово нібилюдина 
доrодить, у зображенні письменника, до запереzен
ня себе самої: «Я ніби я, але я й не я». Мені ніби 
Бог дав рідну мову, але я не xozy цієї мови, бо Бог, 
либонь, пюмилився. А як Бог помилився, тоді .ме
ні вільоо цю рідну .мову викинути на смітник і ви
брати собі іншу мову, і я так роблю і я гордий, що 
так роблю. Такі «рідні душ~zки», як родина Бог
дановиzів у Пінську, Вугай у Хлябах і інші з «Во

щаді», свідомо і несвідомо скріплюють темні сили, 
підкреслююzи яскравість картин, в яких розгорта
ється суцільний удар сатани на людську гідність. 
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Можливо, ніде в світі людина суzасної доби 
не знаходиться в більше трагіzній ситуації, я" саме 
в У"раїні. ЦЯ справа вимагає усвідомлення, все
стороннЬ'Ого '[Юзуміння, і до цього саме стремить ав

тор «ВО'Щаді». Висвіт лююzи саме цей процес під
риву людини в її основах па істориzних деrресіях 
і нових фа"тах, письменни" не щадить землякам 

тяж"их до"орів, я"і саме тут у нашому новому по
селенні таІWж дуже а"туальні. 

Однаzе Федір Одраz - не песиміст. Він шу
"ає стежини, що вивела б з цієї темряви. Він вка
зує на промінzи" рятунку: « І виходить воно ось 
я": Іван на Степана, а Степан па Івапа. Всі мають 

бути се"сотами і один одного мають шпигувати. 
А не знає того, що він, Ко"ош"ін, тільки zужа лю
дина.» ( «Вощадь» ). У румх героїв нитка дії, актив
ного спротиву проти знищення людини. Наш юо

жом'ям в облиzzі заглади береться до рішуzої бо
ротьби, за словами Остапа Тарнавсь"ого. У евідом
лення справиідія-це «вощадь», себто світан"ова 
заграва над полkьким хмарним "раєвидом, це сте

жина до відродження людини в нас самих і до ви
явлення людської гідности в світі. 

У своїй творzості Федір Одраz підніс дві ідеї: 
істориzну - суто українську та психологіzну -
загальнолюдськ,у. У літературі вІlЛюzив наше на

сильно відірване Полісся в духову сферу У країпи. 

Ця прадідна земля нашої бать"івщини віднос
но слабо зображена в літературпій творzості, я" це 
вже відзнаzував Борис Олександрів у передмові до 
повісти Одраzа «Щебетуn». Тож недаремпо пись

менни" устами свого героя Кулика ставить питап

ня:«Чи варті ми цієї прекраспої "раїни, на якій жи

вемо віками?». Правда, zудовою поезією звелиzав 

Полісся Павло Филиповиz. Писав про цю землю, 

зокрема про Коростень, стародавпій Іскоростень, 
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В. Антоненко-Давидовиz у книжці «Землею укра

їнською». Він також відzував, що «Стара Дерев
лянська земля . . . загубилась серед дряzовин По
лісся та трясовин нашої історії». 4 Недавно вийшла 
в Києві книжка Віктора Влизнеця «древляни, по
вість з батьюових оповідок". Дуже цікаво написа
ні про Полісея мемуари О. К исілевськоїІS, з яюої сто
рінок болюzо вражають картини життя поліщуків, 
глухо звуzить затерта ворогом иаціюнальна свідо

мість поліщука. 

Твореїсть Федора Одраеа з поліською темати
кою- це знаений вклад в українську літературу. 

Твори автора ждуть ще свого дослідника літерату
рознавця, який зможе оцінити їх з rюzляду літера

турно-мистецької вартости. А покищо треба всю 
спадщину зібрати та видрукувати. Пройшло бо 
вже сім років з тої пори, як Федір Одрае у 1964 ро-· 
ці залишив цей світ. 

Пwсьменник Федір Одрае-ШоЛJОмицький наро
дився 1912 року в Місятиеах на західньому Поліс
сі. Студіював у Віленсьюому університеті, працю

вав у редакції «Ковельських вістей», боровся в ря
дах УПА, а далі шляхами скитальця перемандру

вав Німеееину, Англію, аж вкінці в 1953 році по
селився в Канаді, проживаюги постійно в Торонті. 

Майже двадцять років працював письменник 

для української літератури, друкуюеи свої есеї, на
риси, оповідання по журналах і пресі і книжки в 
Канаді, США, Арtентіні, Франції. Своею творzі
стю здобув Федір Одрае признання земляків і міс
це в літературі. 

Олександра Копае 

4) Землею українською, Філядельфія, 1955, ст. 77. 
5) О. Кисілевська, "По рідному краю", Вид. "Добра книж

ка", Торонто, 1955. 
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Великий шкільний будинок у Хлябах стояв на 
кінці села. Церед ним простягався старенький тин, 
а за тином пробігала вуличка, повна баюр. 

Коло вікна, в спальні, стояв Кулик і вдивляв
ся в городець, на велики:А кущ бузка. На галузках 
куща було багато дощових крапель. Кулик зосе
реджено чомусь приглядався до більшої від інІІШХ 

краплі, що, здавалося, ось-ось відірветься від га
лузки, що майже сягала нижньої шибки вікна. Він 
узагалі любив іноді вдивлятися в деякі речі, які 
чомусь спричинювали йому різні міркування. «Я 

в краплині побачу всесвіт», навіялось йому. Він 

почав пригадувати, хто це таку сказав мудрість. 

»Так, був такий мудрець, що сказав таку мудрість», 
-подумав Кулик і ще пильніше поглядав на кра

плю. Та ось, дмухнув вітер, і крапля відірвалася 

від галузки і манюнькою кулькою впала на землю. 

Це дало йому притоку до інших міркувань. «Ну, 

от, людина ... Стрибає, стрибає і впаде. Земля 
притулить «даруночок», і з ходом часу пам'ять за
треться по людині. Або от,- ще вчора ... Був ін
ший лад і зараз теж інший. Вчорашній упав і 
зник, як ця ось крапля, а теперішній? Чи впаде 
колись?» Вітер пожвавішав, дрібненький дощ по
чав маком сіяти по склі вікна. Над селом оловом 

тяжким повисли темні осінні хмари. Потойбіч ву
лички мізерніла хатина покрита очеретом. Право
руч хатини, вздовж вулички, розкинулось невелич

ке подвір'я. По ньому дрібними кроками ходив дід 
Семен. Був у сірій свитці, підперезавій червоною 
крайкою. На його голові не було шапки. Лисина 
на старому черепі лисніла білим кольором, наче б 
глузувала з осінньої мжички. Дріботів дід то ту
ди, то сюди, що роблять переважно старі люди, 
яким розум притуплюється і які не знають, чого 

хочуть. Борода в діда була куделяста, ідеально 

патріярхальва і сягала йом са. Він часто 
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задирав голову і сльозливими очима блукав по за

хмареному небі. Може, шукав Бога? 

«даремні намагання, діду!» - подумав Ку
лик. - «Погодонька співзвучна з новим ладом. Го
сподь Бог, либонь, відвернув своє чоло від цієї на
шої «блаженної» землиці. Тепер не пора на сонце. 
Тепер тріюмф хмар - хмари на небі, хмари над 
землею, хмари на землі і в людських душах.» 

Та ось, дід підтрухтав до воріт. Виглянув на 
вуличку і довше поглянув у лівобічному напрямі, 
на дорогу, що бігла до Пінська. Звідти, звичайно, 

перш за все може прийти лихо. І взагалі з новим 

ладом витворилася звичка у селян часто вигляда

ти на вуличку. Це мало, до речі, свій причиновий 
сенс. Занадто бо був непевний час, чимало чужих 

людей цікавилося селом. Непрошені відвідини ба
гатьох насторожували. Та замість на чужу люди

ну, дідів погляд наткнувся на якусь молодицю. 

Дід останнім часом недобачав і не завжди впізна
вав своіх односельчан. З цього виникали іноді не
порозуміння. Так і цього разу. Старому здалося, 

що це була дурнувата Гапка Сльоза, роззявлива 

розтелепа і грубіянка. 

- Помагайбі вам, діду! - голосно поздоровка

ласи молодиця. 

- Ага, це ти, траст я п'ятсот тобі! - закрях

тів дід, притулюючи свою білу бороду до грудей. 
- Сошли, Господи, розум для молодих дурнів, що 
сміються з мене глухого, невидющого раба Твого. 

Молодиця, немов на пружинах, не оглядаю

чись, пішла своєю дорогою. Дід тоді повернув до 
рогу своєї хатини, голосно говорячи до себе. Саме 
на вуличці появилася громадка капостливих :під
літків. Загледівши діда Семена, вони зчинили ве

селий галас. Потім почали гавкати по-собачому, 

гарчати, деякі кричали, як півні. Керував бандою 

Охримко Сучок, найбільший вітрогон у селі. Він 
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саме вивалював на підборіддя язика, кумедно ви

кривляв губи і докрикував: «А у діда борода, ба-ба, 
нема горба, нема горба . . . » його вигуки nідхоп

лювала вся банда, регочучи розбишацькими . голо
сами. Поведінка гулісвітіВ діда геть розсердила. 
Він безсило плював у напрямі капосників, nотім 
звів у небо очі і почав благати Бога, щоб повторив 
чудо святого Єлисея. 

-Левиць зішли на них, Господи, з гострими 

пазурами левиць! Нечестиві мурзи ерамотою сквер

иять село, устами паснудними зневажають старого 

і грішать. Бога забувають і грішать. Левиць на 

вас, негідники! Так о колись в они времена розбе

щені малолітки кричали на угодника великого: 

Плешивий, плешивий! А угодник Божий та очі 
свої возвів на небо, а з лісу левиці . . . роздерли 
негідників, на шматки роздерли. 

Та дід скоро замовк, мабуть, усвідомлюючи, 

що він ніякий Божий угодник і що Єлисеївське чу

до не повториться. На цих голодранців хоч би со
бак! Та не видно було й собак, і дід, клянучи й 
покрехкуючи, безсило сховався за ріг хатини. 

«Нічого собі дітки, характерні», думав за вік
ном Кулик. «Свіжий матеріял для комсомолу. 

«Бдітєльниє рєб'ята» для nереможного соціялізму». 
За тином, на вуличці, появилася якась хура. 

Двоє дрібних поліських коней із зусиллям nотягли 

н в село. На возі сиділи якісь незнайомі люди. 
Хура минула школу і подалася за ріг випненого 
вперед привуличного хліва. Колеса її потопали в 

болоті по саму вісь. 
«Ну, так ще одні відвідини», подумав Кулик. 

«Новинки, звичайно, в селі будуть». Він уважно 

nоглядав на колію, якою щойно прокотилася хура, 

і почав знов ширше думати про новий лад. А цей 
новий лад позначався тим, що за першими части
нами червоної армії поспішала на західні землі 
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України і Білорусії друга армія агітаторів, озбро
єна вигостреними язиками. Агітатори нового ладу 

пробивалися в усі закутини Полісся, сараною лізли 
найменшими щілинами до поліських сіл і хуторів, 
здебільшого розташованих по пагорбках між боло
тами і трясовиннями. З чорними портфелями, з си.: 
німи штанами «Галіфе», в чоботях з холявами в 
«Гармошку», вони появлялися скрізь непрошеними 

ГіСТЬМИ і ПОВОДИЛИСЯ ЯК «ВИЗВОЛИТеЛі» і «ХаЗЯЇ». 
На головах у них були кашкети-кепки із закопи
леними вгору дашками. 

-У вас, панімаєш, Глаза пад казирьок прята
ють, а ми смєла і чєсна, па бальшєвітскі каждому 

в Глаза смотрім. 

«Вони, без сумніву, вже у старости Ковзала. 

Знов буде мітинГ», невдоволена подумав Кулик.· 
Надворі почало сутеніти. У вікна .ТІегко бубнив 

дощ. Кулик нарешті подався в другу кімнату, що 

правила йому за канцелярію. Засвітив лямпу. На
дворі побільшувався дощ. Зірвався й дужчий ві
тер і неприємно шумів за вікнами. В школі те

пер була цілковита тиша. Після шумливого дня, 

після яз готу ді твори, вона за раз наче б відпочива

ла. Школа в Хлябах не була велика, •rака, лдих 

сотні можна зустріти в убогих поліських селах. Та 
навіть вузькі стіни навівали на Кулика нестерпну 

нудьгу. Почувався тут осамітненим. його вдача 
не любила самоти. Він радо говорив з будь-ким, 
аби тільки була нагода. Був nоліщуком - говір
ким і навіть жартівливим. Цілком, цілком не та

ким, як пи:путь про nоліщуків необізнані з Поліс
сям етнографи і різні виnадкові чужі мандрівці. 

Та ось, наче на його бажання, за стіною, на

дворі застугоніли якісь кроки. Ще хвиля, і 

хтось легко застукав у двері. На :rropoзi з'явився 

якийсь парубок. Гість був ув учнівсЬІ~ому пальті 
з колишньої nольської гімназії. 
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- Називаюся Сергій, - почав він з порога. -
Живу по сусідстві. Даруйте за сміливість. 

-Нічого, нічого, я радо зустрічаюся з людь
ми. Ось фотель, сідайте. 

- Живу онде за плотом, - пояснював гість. -
Мала хатина, підперта жердиною, це й моя «Пала
та». Будував її ще мій дід, коли йому було двад
цять років. Якщо вдень поглянете зі своєї кухні у 
вікно, побачите її стріху і комин. - Сергій зупи
нився і вибачливо поспитав. - Чи то правда, що ви 
з Хвадор, товаришу завідуючий? Таке мені люди 
говорили. 

Кулик ледь помітно скривився. 
-Ви, може, буваєте в Хнадорах? Може, зна

єте старого Матвія Кулика? Мені хтось щось роз

повідав про нього. 

- Хто б його не знав! - повеселішав Сергій. 
- Вся наша околиця його добре знає. А найкраще 
його знають різні суботники і баптисти. О, Мат
вій Кулик! Це бич Божий на штунду. Під час су
перечки Матвій потрапить усіх перекричати, знає 

напам'ять усі глави з Євангелії. Якось він викли

J<ав на релігійну бесіду відомого баптистського пре

звітера. Бесіда тривала рівно дванадцять годин, 

і дискутанти геть похрипли. Потім цілий тиждень 
Матвій говорив до жінки шепотом і пив для «Про

чищення» горла юшку з полину. Гіркота, мовляв, 

цілюще видряпує хрипку в горляпому проводі. 
-Невтомний захисник прадідівсь1шї віри, -

nоважно сказав Кулик.- Та часи змінилися, нова 
сила задавить і православних, і різних баптистів 
та суботників. Час на релігійні бесіди, як бачите, 
не надто пригожий. Як же він тепер, той ваш Мат
вій? 

-Що ж, чекає на прояснення, як і всІ Інші. 
До речі, прояснень він якось не бачив у своєму 
житті. 
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-Чому? 

-Кажуть - він колись мав сина, що викрав 
у попа Дюкова гусака, за що хлопця поліція ареш
тувала і кудись вивезла. Від того часу ніхто нічо
го не чув про його сина. Загадка, звичайно. 

-Цікаві речі мені говорите, Сергію, - супля
чись промимрив Кулик. - Поганий був син Мат

вія, коли поліз алt до попівського хліва. 
-Певно, що поганий. Кожен злодій не варт 

пошани. - Сергій задумався. -Та мені здається, 
що вчинено велику кривду для Матвія Кулика. По

думайте - за дурного гусака взяли назавжди хлоп
ця. Піп Дюков не мав серця. Люди кажуть, що 
на суді піп Дюков сказав ніби таке: «Етот мальчік 
вор і падлєц, вашоє суддєйскоє вєлічєство. Мілості 

прикосновєніє к нєму нє должно бить. » Хоч і в 

рясі, але чорт! 

- Ви, здається, Сергію, комуніст? - заціка

вився Кулик. - Ви не любите священиків? 
- Я вам цього не сказав, - відсахнувся гість. 

- О, Дюков, Дюков! І чого такі люди пруться в 
священики і по якого біса вони прибули в наші се
ла десь із чужого північного краю? Вмостився він 
ще в нашу парохію за часів царя-батюшкі. Помер 
від переnою і залишив приходство для свого сина. 

Спадковим, так би мовити, порядком. 
Надворі знов застугоніли якісь кроки. Хтось 

навіть кашлянув двічі, вдерся до канцелярії навіть 
якийсь посвист десь від сусідського подвір'я. І ось, 
зовнішні двері рипнули. Якийсь гурт людей почав 
втискатися до коридорчика, що був за стіною Ку
ликової сnальні. Розляглися і дівочі сміхи та па
рубоцькі жартівливі вигуки. 

-Швидше, чого там тоnчетеся на місці! 
- Не щипайся, чуєш? 
-А де ж я тебе ЩШІнув, голубонько? 

-Але ж темно! Чому не засвітять лямпу? 
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Та прибульці навіть і без світла знайшли собі 
дорогу до ~яси. Тупаючи ногами, толочачись і 

ляскаючи відчиненими дверима, вони потоком вдер
лись до кляси і там помацки почали шукати собі 
місця за партами. ·-

-Це ж, мабуть, на збори, - озвався Сергій. 
- Чи ви любите збори? 

-Я взагалі люблю людські збіговиська, де 
повно шуму й :крику. Це мені нагадує цирк. До 
речі, вони там мені поломають парти. Треба засві
тити їм лямпу. 

Із цими словами Кулик мерщій подався до кля

си, але ще з коридорчика вернувся до канцелярії, 
бо хтось уже встиг засвітити світло. 

Вкоротці до канцелярії увійшло двоє. Один з 
них був староста Ковзало, другий представник пін
ського райкому партії, Іофе Ниеель Лейзеревіч. 

- Я, знацца, з казьонною справою до вас, то

варишу завідуючий. - Староста за звичкою шмор

гнувся носом, підкрутив дебелі вуса і вривчасто вів 
далі. - У школі, знацца, за повелівням партії со
браніє будемо робити. Онде товариш представник 

райкому хоче з людьми побесідувати. 

-Ти переплутав, Карнєй, - стримав тенор

ком Ковзала Ниеель Лейзереві ч. - Не «Партія зве
ліла», а сам народ хоче зі мною побесідувати. 

- Звісно, що я nереплутав, - почав похопли

во вибачатися Ковзало. З nартією, мовляв, нема 

жартів, він уже зизом помітив згущення зморщок 

на стовбунаватому чолі Іофе Ниеель Лейзеревіча. 
А це був поганий знак, сказав не те, що треба. 
Партія, звичайно, на те, щоб вести і керувати, і не 
терпить будь-яких помилок. Крім зморщок на чо

лі Іофе, староста ще й помітив якусь підозрілу по
смішку на устах Сергія. А це вже було для нього 
знаком потайного глузування. 
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-Ну от, і ти вже тут, Сергію. Швендаєшся 
отак по людях. Знайомства заводиш. 

-Може й заводжу, - сухо вибуркнув Сергій. 
- З розумними людьми приємно й познайомитися. 
А приповідка, як знаєте, каже: З розумним краще 
згубити, як з дурнем знайти. - Слово «З дурнем» 
Сергій міцненько наголосив, і це не могло не вко
лоти представника місцевої влади, старости Ков
зала. 

-Ти, знацца, он як язичком орудуєш. Угу, 
язичок, знаєш, часом може . . . еге ж, може, мо
же . . . Він цілком утратив послідовність своіх 

слів і, щоб викрутитися з незручности, повернувся 
лицем до представника райкому партії. 

- Так воно й є: ми вельми щасливі, що ви ви

зволили нас. У нашому, онде, маєтку проживав 

пан Олівінський, підлюка, знацца, вивершена. Із 
собаками, чорт, ходив на полювання, жінкам коши
ки з ягідьми відбирав. А як когось уловив із пу

чечком хмизу, штраф накладав, у суд подавав. 

Ліс, подумайте, тільки он який, ні краю, ні кінця, 

дерева грубезні, що й удвох руками не обхоІШш, а 

люди, знацца, не мали топлива. Сиди і мерзни, а 

пан ліс та жидові продає. - Тут Ковзало раптовно 

замовк, бо на стовбунаватому чолі знов збіглися 

докупи зморшки. 

- Ну да, у вас ета прєдразсудкі, - перервав 
Ниеель Лейзеревіч. - А жидами не треба людей 
обзивати, бо це образа. У нас, у СССР прийняте 
слово - єврєй. Ну да, - єврєй, єврєі, к єврєям, 

за єврєямі. Понял, Карнєй? 
-Та звісно, що поняв. - Він знов насмілився 

виливати свої жалі на пана Олівінського, коли чо

ло Іофе вигладилося і коли дещо носате лице ома

ялось легкою лагідністю. 

- Так от я знов про той ліс. Онде від Хвадо

рів бере він початок і тягнеться, тягнеться над Сти-
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ром ген аж за Гривковичі. Така маса дерев, такі 

дерева. І я, знацца, отак собі міркую: хіба ж він, 
сукін син, догЛядав ті дерева, хіба підливав водою, 
хіба садив і nідсІШав? Ну отак подумайте, яке ж 
він мав nраво до того лісу? Хіба ж он оці лісові 
гущі Бог не nосадив, не зростив? 

Стовбунонате чоло нахмарилося. 
- Ти, Карнєй, знов робиш nомилки. Бог твій, 

це звичайна буржуазна вигадка. А як вигадка, лі
су Він не може садити. Ну, подумай, не дурниці 
ти говориш? 

- Звісно, що дурниці, товариш представник, 
темні ми і дурні, тому й nомиляємося. 

На цьому розмова в канцелярії і припинилася. 
По хвилині представники влади подалися через Ку

ликову спальню до кляси, за ними не кваnлячись 

пішли і Кулик із Сергієм. 
Кляса була nереповнена людьми. Два ряди 

парт вmювнилися старшими громадянами; позаду, 

від стіни, згуртувалася молодь. За учительським 

столом стояв уже І о фе Ниеель Лейзереві ч. Руки 
мав він схрещені на животі, як людина, що звикла 

говорити тільки поважно і переконливо. Перед 
ним, на столі, лежав клапоть сrmсаного паперу. 

Там, либонь, були намічені nункти промови. При
сутні поволі втихомирювалися, тільки ще молодь 

під стіною не могла дійти до ладу. Та й вона неза
баром засnокоїлася. І тоді nредставник райкому 
партії дещо театрально розвів руки і крикнув звуч

ним тенорком. 

- Товариші! Я nрийшов сюди і я вас бачу 
тут. Дивлюся я на вас, товариші, і серце моє б'єть
ся від радости. Скільки хвилюючого піднесення, 

скільки ентузіязму! Дивлюся на вас і читаю з ва

ших облиЧ глибоку любов та вдячність своїм одно
кровним братам, які nодали вам братню руку доnо

моги. 3 радістю неописаною народи СССР зустрі-
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ли день сімнадцятого вересня, коли то червона ар

мія ріІІШлась визволити вас з ярма польських по
міщиків. Бойові колони танків, піхотні частини, 
незчисленні ескадри штурмових літаків на наказ 

нашого дорогого йосифа Віссаріоновича Сталіна 

перейшли кордон колишньої польської держави. 
День визволення вас, - кричав надхненно Іофе, 

-це день загибелі озвірілого рабства, витвореного 

польськими панами. У великій вдячності, товари

ші, гукнімо ж нашому генілльному учителю, вож

дю світового пролетаріяту, йосифу Віссаріоновичу 

- грімке ура! 

-Уррра! - загуло в клясі. 

Потім за столом появився невеличкий чолові

чок із чуприною підстриженою їжаком. З вигляду 
скидався він на «істінно рускаво» - широколиций, . 
трохи кирпатий із синіми маленькими очима. Верт

кість його язика була непевна, красномовством да

леко поступався Іофе Ниеель Лейзеревічеві. Він 
говорив до людей по-білоруському з сильним мос

ковським наголосом і недостачу слів надолужував 

ритмічним стукавням олівцем по столі. 
-Да, я і приїхав у західню Білорусь. Люди 

тут, значіт, свої, чесні і прості. Акаянних - тут 
ритмічне стукання олівця - значіт, капіталістів 
зустрів розгром. (Знов стукання олівцем). - А 
закономірність, значіт, має свою тверду дорогу. Да, 
товариші . . . (довша павза). І тою закономірною 
дорогою веде народи СССР наймудріший вождь то
вариш Сталін. - (нагальніше і довше стукотіння 
олівця). Да, товариші, тою дорогою, за партією 
большевиків іде і наш білоруський народ. (Знов 
довша павза). І от ви теж матимете щастя з'єдна
тися у велику сім'ю совєтських народів і законо

мірно, твердою дорогою підете через соціялізм до 
комунізму. (Олівець грімкіше почав вибивати так

ти по столі). А ви, дорогі товариші білоруси, зна-
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чіт, пережили тут страшний національний утиск. 
Зате тепер . . . да, теnер будете мати і рідні біло
руські шкоЛи, і взагалі ... під покровом nартії і 
правительства дружньо будете іти вногу з великим 

русским народом. 

Він закінчив свою незв'язну промову вигуком 
у честь Сталіна, і присутні підтримали його оnлес
ками і криками: урра! 

Та все ж ця nромова насторожила багатьох у 
клясі. Старші бо хлябовщани пам'ятали, що ще 
за царя називали їх різні писарі і волосний пристав 

русскими, молодші ж, і взагалі всі добре тямили, 

що ще недавно польські урядовці з nоліцією в селі, 

де була rміна, називали їх «nолєщукамі-полякамі». 

А зараз ще одна зміна. Це вже третій приnлив 
хвилі, бо від теnер усіх їх названо білорусами. Хто 

зна, може ще колись будуть якісь інші зміни, і тоді 

вони, тобто - хлябовщани, а з ними і всі nоліщу
ки, можуть перетворитися, наnриклад, у мадярів, 

чи німців, чи ще в когось. 

-Якщо ми білоруси такі, як он той товариш з.: 
олівцем, - обізвалася Тимушиха, здоровенна баба 
з чоловічими жилястими руками, - то чому він nо
інакшому говорить, як ми? Ні, ми хвалити Бога 
тутешні, православні християни, і хай Господь ми
лосердний благословить наше тихе життя. Хай 
уже нас не чіnають, хай ми вже будемо такими со

бі мужиками, як і годиться. 

-Чи ба, занадто в учені діла загналася ти, су

сідко,- не втерnів Грицько Сучок, що сидів nобіч 
Тимушихи. - Воно мужик тобі теж не солома, він 
теж проевіщення хоче. А як, ото, та й виучиться, 
от і мужика вже чорт-ма. А щодо нашої nоведен
ції, ска~ати б, язичної nоведенції, то- воно поправді 
інакше ми говоримо, як он той товариш з олівцем. 
ДзЄІ\ання та акання якось у вухах нашого брата 
не вміщається. А я свою ніби думку маю. Мені 
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щось ніби здається, що ми малороси, чи пак укра

інці. Я он на Волині був, а там народ пшеничним 

хлібом об'їдається і говорить такечки, як і ми, іс
тинно nо-малоросійськи, чи nак по-українськи. От 
що! Та й бувало покійний піп Дюков як розсер

диться, то кричить на нашого брата хахол та ха

хол. А кого ж русскії дразнять хахлами, як не 

українців? 

-Воно трохи дивно, - знечев'я забрав голос 

Сергій, - що товариш представник влади зараху

вав нас до білорусів. Які ж ми білоруси, коли не 

вміємо навіть nо-білоруському говорити? 

- Товариші! - голосно перебив Іофе, - це 

питання вирішить народній з'їзд депутатів, що вже 

радить у Білостоці. Я nропоную припинити диску

сію на цю тему. 
Дискутанти замовкли. Тоді забрав чергове 

слово староста Ковзало. Підкрутив свої вуса, nо

клав на стіл свою баранячу шапку і, шморгнувши 

nронизливо носом, піднесено крикнув. 

-Товариші! ... 
Всі з великим зацікавленням поглядали на 

«місцеву владу», надіячись чогось немудрого, а мо

же й комічного. Промовляти до людей- не була 
його спеціяльність. Ще коли б отак побалакати 
десь на селі увечорі, чи навіть посваритися з сусі
дами, це невелика штука. Але промовляти та ще й 
у присутності он цих вчених агітаторів, це твердий 
горіх на його зуби. Та час секунда за секундою 

ніби голками шnигав йому в серце, і староста Ков
зало зрозумів, що перед ним виринули дві сnрави: 
або він осоромиться і провалиться зі своєю мовчан

кою, або щось путяще вичавить із своєї горлянки, 

і тоді його повага підтрубується на пару гвинтів 
вище. А секунди вже клювали йому у волохату 

потилицю, і він тоді розпачливо розвів руки і дри

жачим голосом ще раз крикнув: -Товариші! Ну, 
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оце ж воно бачите як . . . Ото ж затямте собі, що 
наші глаза .завжди були обращени на восток. Так 
воно і є, знацца, на восток. Бувало, в жнива, рано 
вранці моя ста ра вийде на двір та й гукає у вікно: 
«Корнію, Корнію, встаnай, онде як ясно сонечко 
сходить. Добра погодонька буде. Жито треба по

в'язати на Сішному». А я отак встаю, виходжу 
на двір та й дивлюся на восток, та й думаю, що те 
сонечко, за вибаченням - сміття в порівнянні із 

сонечком у Кремлі. А там у тому Кремлі он як 

сидить наш розумний Внеаронович Сталін і, знац

ца, світить, світить краще і ясніше від он того сон

ця, що на небі. Сидить він у тому Кремлі і голову 

свою сушить за нас дурнів. Бо хто ж ми? Питаю -
хто ми? Ми отож, за звінєнням - темні, як вугілля 

з берези, ми як ті свині, що ка чали ся в сажавці і 
крім мулу більше нічого не бачили. Та воно все змі
ниться. Воно не збрешу, коли скажу, що втовкма

чать нам у голови і просвіщення, і научать нас жи

ти, як годиться ревуцонерам. 

Він нарешті цілком заплутався в словах, каш-. 

лянув без потреби і, крикнувши «да здастуєт ... », 
соромливо замовк. 

Коли він виліз із-за стола, був цілком очамрі
лий і до крайности сердитий. Щойно зараз прига

дав, що його не оплескувано. Мітинr закрито, лю

ди почали виходити зі школи. Подався і Ковзало 
до виходу. його тримав за руку Іофе Ниеель Лей-
зеревіч. 

-Ну да, дурниці ти говорив, Карнєй. Та ти 
ще підтягнешся, ще ти стругнеш неодну добру про

мову. 

** * 
Кляса спорожніла від людей. Після гамору 

знов уселився спокій у школі. Та зате полишився 

рясний бруд з постолів і хмарки тютюнового диму 
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під стелею. Кулик мовчки подався в кухню. Не
забаром повернувся з рокитяним віником. 

-Народ, так би мовити, з правительством на
свинтушив, а мені робота, - ніби жартома, на

справді ж невдоволена сказав Кулик.- Поможете 
мені, Сергію? 

-Поможу. Я буду відсувати парти, а ви замі
тайте. 

Сергій прудко почав тягти в один бік парти, 
які поскрипували, коли він їх косяком підеуван до 
стіни. 

-Ще вам Ковзало не призначив прибиральни
цю? 

-Ще ні. 

-Він, звичайно, призначить вам прибиральни-
цю, та тільки боюся, що матимете з ним багато 

турбот. 

-Я якраз таке думав, коли вперше побачив 

його. Та що ж, треба буде мені витримати. 
-Це ясне, що мусите витримати. Головне -

твердотою треба його зустрічати, сказав би, як тре
ба, навіть - фізичною твердотою. Хоч і в йогu 
ніби руках місцева влада, та все ще почувається 

він непевно. Це, либонь, страх з оних років його 
особистих неуспіхів. Пресована його і ломана, як 

кажутьунас-на кант. Приліз у село на чоти

рьох. Пика покривавлена, коліна розтовчені, реб

ра потурбовані 

- За народ терпів? - посміхнувся Кулик. 
-Ні, що так скажу по-модерному, - народ 

«розкуркулював». Так, так, товаришу завідуючий, 
справді розкуркулював. Чортівську мав слабість 
до коней. Влізе отак опівночі до чужої стайні, не
чутно виведе з хоромини коня, і тоді шукай вітру в 
полі. 3 циганами промишляв. Це найкращі були 

в нього спільники. Та врешті-решт йому таки не 

повезла. Вловили люди на гарячому. Поліція до-
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ІШТИ робила і не милувала. Після «Гостювання» 

в поліції три_ тижні пролежав у ліжку, а потім суд 
у Пінську, а ще потім- два роки тюрми на Бере
ській. Зараз, як бачите, Кремлівське сонечко його 
освітило. 3 болота подрЯпався драбиною на вищий 
щабель. Часи настали, що ви скажете на це? 

-Щирість ваша, Сергію, загониста, - трохи 
невдоволена сказав Кулик. Сергій у цих словах 

відчув легкий докір. Справді, щирість тепер не 
надто надійний спільник. Він знов прийнявся nе
ресувати парти. Робота закШІіла. Кулик жваво 

справлявся з віником, та підлога була заболочена, 

грязюка розвезялася no дошках, і тоді треба було 

вжити води і рижової щітки. Сергій nоливав з ві
дра водою, а Кулик шорував nідлогу щіткою. По 
вишорованих місцях Сергій стягав великою ганчір
кою брудну воду і викручував її до відра. Таким 
чином, в короткому часі довели вони клясу до ціл

ковитого порядку. 

Спільно виконана робота зап о ча ткувала між 
ними дружбу. Вони згодом сиділи в канцелярії і 
попивали прШІравлену Куликом каву. Сергій по
чував уже себе свобідно; розсівся «ПО-домашньо

му» у шкіряному фотелі, тримав у руці чашку з 
кавою і говорив до Кулика, дружньо посміхаючись. 

- Ось тут - дві nротилежності. Одна - не
завидна ця онде школа і друга - ці ось розкішні 
ldеблі. Ковзало тягнув цього ось гебанового стола 

до своєї хати, та двері завузькі. А фотелів nосоро
мився, а може, боявся, що люди будуть сміятися. 
Потім інші дорадили «владі», щоб ці nанські стат
ки nередати школі. І в наслідку нам зараз nриєм

но сидіти на шкіряній м'якоті. 
-Мені вже казали, що ці меблі з nалацу Олі

вінського. 
-І не брехали, товаришу завідуючий. Ці ось 

три фотелі, цей ось nрекрасний стіл, ця ось етажер-
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ка, не мало бачили бенкетів у палаці Олівінського. 

Пані Розалія напевно тужить десь за кордоном за 
своїм добром. І, звичайно, ще дужче тужить за 
своїм чоловіком, ·.якого вже ніколи не побачить. 

-Я щось наче б чув, Сергію. Потовкли :його? 

- На смерть затовкли. Бив пан хамів, побили 
хами :й пана. Перестріли на греблі, у Морозовиць
ких корчах. Пан утікав до Пінська. А люди -
стягли з брички і кіллям по голові. Від довбні че

реп розколовся, .як стиглий кавун. 

Сергій потім зупинився поглядом на великій, 

зробленій з простого дерева, шафі, що стояла в ку
ті. 

-Замкнена, - наче б пояснив Кулик. 

-Це вже набуток ваших попередників - сим-

патичного подружжя. Збиралися тут жити до кін
ця віку, бо думали, що їхня Ржечпосполита буде 
теж існувати до кінця віку. А сталося, як знає

те . . . Він пішов на фронт і згинув, а вона поїхала 
відвідати батьків аж у Познанське і там залиши

лася. Либонь, так як і пані Розалія, тужить за 

втраченим. 

Вони на хвилину замовкли. Сергій поринув 
наче б у дрімоту. Кулик натомість роздумував 

над своїм новим положенням. Довгі, довгі роки 
мріяв він ще у Вільні про рідне Полісся, про рід
них людей. Але тепер чомусь боявся цього рідно
го. Ось хоча б Ковзало ... А хіба тут тільки один 
такий Ковзало? Чи зрозуміє він людей, і чи люди 
зрозуміють його, Кулика? Чи не буде він, часом, 
на краєчку? Чи «Визволителі», часом, не будуть 

ближче до його земляків, .як він? 

-Про що думаєте, товаришу завідуючий? 

- Знаєте, Сергію, залишіть офіційний тон. 
Кулик добрячим поглядом обкинув гостя. - Будь

мо приятелями. Різниця нашого віку майже ніяка. 
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Тож називайте мене Іваном. От, до прикладу, є 
Іван і є Серг~й. Ну? 

-Не пролізе крізь горло, товар ... вибачте, я 
подумаю, як зручніше. Ага, маю вже словечко. 

Отже буду вас називати·_ громадянином. Громадя
нине Іване, чи як там. 

-Громадянин Кулик. 

-Що? Ви, ви Кулик? Неймовірне, 

-Так, я Кулик, та ще й з Хвадорів, та ще й 
син Матвія Кулика. Не жахайтеся, приятелю. Був 
колись пустун Івасик, а зараз перед вами зріла, як 

хочете, навіть освічена людина - Іван Кулик. 

Життя дає людям багато несподіванок. Я, звичай
но, жалую того моменту, коли поліз до попівського 

хліва, але я вдячний отому гусакові. Коли б не 
отой гусак, я, може, був би таким, як Ковзало, а так 
він мені промостив дорогу у світ, і я зараз є тим, 

ким прагнув бути. Дивні дороги призначує Бог 

людині. Маленький грішок дитини, потім терпін
ня, непомірно більші від дурного гусака, а ще по

тім винагорода. 
-Ви вжили слова Бог, - допитливо і з поша

ною поглянув Сергій у очі приятелеві.- Ви вжили 
слова Бог. Ну, ну, як чудово звучить це слово в 

атмосфері нового безбожницького ладу. І я вже 
певний, що ми будемо приятелями. Так, щирими 

приятелями. 

- Я не сумніваюся, що ми будемо приятеля

ми. Та от, Сергію, мене тривожить наш народ. Я 
боюся, що ... бо я знаю, чого я боюся? Ну, хоча б 
таке: я, знаєте, такий, як і ви, а вони - «місцеві», 
«русскі», чи ще там якісь. А новий лад буде по їх
ньому боці, а ми будемо осамітнені. Що тоді? 

- Грицька Сучка чули ви? 
-Чув. 

-На ньому й крапка. Решта - незрячі і глу-
хі. Моя, мовляв, хата скраю і я нічого не знаю. 
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Аби добре жилося. А от білорусами не хочуть бу
ти. Це вже нашого брата коле до живого. Та й 
узагалі якось дивно: нам накинено ще одну націо
нальність .. Чи чули, як той товариш з олівцем гла
голив? «3ямля цєпєр сялянам», чи як там. А:н.у, 
хай наш дядько це вимовить! .Язик нашого брата 
привик тверденько «пікерувати» по піднебінні, ім'я

кота словесна не підходить йому. 

-Це так, Сергію. Дивні ці наші люди, іноді 
лИІПІуть до чужого, але з язиком не вдається їм. 

А вже хай стануть на порядку істивні справи, го-го, 
то наш брат тоді виявить себе повністю. Вареники 

зі сметаною чи борщ на свинятині він не проміняє 

ні за які чужі ласощі. Тут уже, мовляв, вибору не 
може бути. Здається, і пінські міщани не можуть 

обійтися без цих усеукраїнських страв. 
- Тільки й користи, що ще «вминають» борщ 

із свинятиною, та там уже задамовилася й чужа 
страва, як «Жарєноє» чи препаскудні щі. О, пін
ські міщани, тов . . . громадянине Кулик! Це особ
ливість над особливостями. Погостювали б ви у 
моєї тітки, що проживає на Лунинецькій вулиці. 
Така собі «жєнщіна» в чорному халаті із разючим 

«Хохлацкім» нарєчієм, а от щі двічі на тиждень ва

рить. У сім їм ці щі крутять кислотою в горлянках, 

сльози витискаються з очей, а вони поїдають ці щі 
і хвалять, що «Очєнь вкусни». Тільки старша доч

ка, Маруся, трохи ніби проти отої «культурної пі
щі». 

Сергій хотів на знак погорди сплюнути на nід
логу, але пригадав, що тут не місце виявляти по

дібним способом своє невдоволення. Вийнявши ху
стинку з кишені, він провадив далі. 

-Коли я ще був у гімназії в Пінську, я жив у 

їхньому домі. Чоловік моєї дядини, рижуватий Ва
лентин, помірно тиха людина, але з тіткою ніяк не 

міг потрапити в унісон. Вона до мене: Сєргєй. А 
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я: тіточко, ви «r'» пропустили. А вона: Яке та «r'». 
Тоді встрявала ;в розмову Маруся. 

-Ах, мамєнька, Сєрожа прав, у русском язикє 
нєт букви «Г». Ето нанос простоязичія. 

- Ну і тоді починався ·:між нами двобій. Тітка 
ограничувала свою участь тільки потакуванням 

дочці, а Маруся посміхаючись (до речі,. вона чарів
но вміє сміятися) : 

-Ну і впертий ти хахол, Сєрожа. Навіть до 
кіна соромно з тобою піти. Навіть люди огляда
ються. Мовляв, що ж то за гімназист, коли по-му
жицькому балакає. 

-Я вже до неї підходив з усіма приманами: 
Деклямував Шевченка, намагався читати україн

ські новелі, але вона тоді швидко нудилася і позі

хала. Наважився навіть раз заспівати «Чому ж я 
не сокіл, чому не літаю», та голос у мене, вибачте, 

поганенький, і я тим своїм співом геть попсував 

справу. 

Сергій раптом оживився якоюсь новою думкою. 

- Чи ви гарно співаєте? 

-Трохи співаю. Баритоном. Та сантимен-

тальні пісні мені не вдаються. 

-Чудово. Я вас колись уведу в дім моєї тіт
ки. Тоді заспіваєте ... Марусі заспіваєте. Якусь 
пісню про козаків. Якщо голос ваш їй сподоба
ється, тоді ланковим порядком і «хахлацькі» слова 
MO!fCe знайдуть стежинку до її серця. Ах, грома
дянине Кулик, яка вона гарна, яка вона гарна! 

- А оте «Громадянин» таки осоружна дряпає 

вухо. Може б, Сергію, друже Кулик, чи приятелю 

Кулик, чи просто займенникові форми: ти, тебе, з 
тобою, проти тебе. Іофе Ниеель Лейзеревіч дав 
гарно пояснення Ковзалові: єврєй, єврєя і т. д. Ну? 
А Маруся, кажете, дуже гарна дівчина? Цікаво бу

де запізнатися з нею. Тільки ж я, приятелю, з недо

вір'ям поглядаю на красунь. Личко, мовляв, кві-
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точка, очі - зірки небесні, а душа горда і зарозу
міла. Боюся :красунь, приятелю. 

Та захоплення Марусею виражалося не тільки 
в тоні Сергієвого голосу, воно помітне було на його 
обличчі, в його очах. Воно, те захоплення, наче б 
перекинулося і на Кулика, і він чомусь, ніби проти 

своєї волі, почав думати про пінську красуню-Ма
русю. 

-Ага, я й забув сказати вам новину. До Мо
розович учителька приїхала. Дуньою Авдєєвною 

її звуть. Дочка пінського балагольщика. Незасту
пима спеціялістка від оселедців. 

-Чому так рубано говорите, Сергію. Нічого 
не можу зрозуміти. 

- Зрозумієте, :коли вона вам відрекомендуєть.;. 

ся. А вона напевно прийде до вас із візитою. Чу
дасія. Це найпопулярніша особа на цілий півський 
повіт. Ії бочка з оселедцями завжди стояла край 
пінського ринку, над Піною. Вона витягала за 

хвіст оселедця з бочки і кричала жіночим басом: 
Можна їсти з :картошкою, з хлібом; успокоює нер
ви, побуджує до :кохання, регулює шлунок -ку

пуйте сєльодки! Неперевершена! І от тепер пере
творилася в учительку. Розумієте вже? Дама це 

плечиста, лице рум'яне, хода вайлувата. Колись 
носила цеглу на будовах, але потім перекинулася 

на торгівлю оселедцями. Події, що й казати. 

Кулик чомусь думав про Марусю, але тепер 

його увага зосередилася на плечистій Дуні Авдє
євні. Справді особлива сусідонька. Він ще дові
дався від Сергія і про те, як її вітало село Морозо
вичі. Хтось заздалегідь ухитрився нарисувати :крей
дою на дверях школи бочку і грубезну бабу з осе
ледцем у руці. Під рисунком кострубатились при

вітання. «Геть неграмотність! Хай живуть осе

ледці!» Дуня побачила це і розсміялася. 
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-Ушкварив якийсь чудак, аж боки рве! -
вхоm~лася вона руками за живіт. - Ну, хіба осе

ледці вам гній?- повернулася вона лицем долю

дей, що з цікавости зібралися коло школи. - Осе
ледці вам, це не курки чи .. поросята, що за тими он 
сільськими тинами і світу не бачать; оселедці, це 

діти морів і океанів. Це бувалі в світах створіння. 

Іх ловлять великими неводами, а неводи закидають 
із корабля, а хвилі на морі вітер здуває, як хара

мини. З оселедців ви не смійтеся. Я горда, що їх 

продавала. 

Таке панібратство Дуні Авдєєвни сподобалося 

морозовичанам. Хтось залопотів долонями, а ста

роста, зичливо вітаючись, передав їй ключ від шко
ли. 

Кулик з увагою поглянув на Сергія, а потім 
поважно сказав. 

-Мені здається, що ви маєте майже середню 
освіту, Сергію. 

-Перед самою матурою нагнали мене з гім
назн. За гайдамацтво. 

- Отже чому б вам не бути вчителем? Три 
кляси лівого крила школи нечинні. Напевно бу

дуть вони призначені для вищих кляс. Хто зна, 

може ще й буде тут неповна середня школа. Мо
жуть ще й прилучити до нашої школи Криве Село, 
що по сусідстві. Що ви на це, Сергію? Вдвох нам 
буде веселіше. 

Сергій надумувався. Кулик поглянув на го
динник. Була дванадцята. 

- Я власне і прийшов у цій справі з вами по
радитися, - вдоволено сказав Сергій, витягаючи 

до Кулика руку на знак згоди і «На добраніч». 

** * За селом, на пригірку, в осінній мжичці бов-

ванів величезний панський дім. Коло дому рядом 
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розташувалися хороми на худобу та стайня з при
чілком для індиків. Грубі і крислаті каштани туж

ливо шуміли безлистими гілками. Був пан Олі
вінський, і нема вже пана Олівінського! Новий лад 
стер на прах-попіл блиск панського життя, даючи 

в заміну сірість і невиразну загадковість прийдеш
ніх днів. У панурому саду, праворуч дому, снови

гала самітньо пава і кричала пристрасно, дико. 

Пишна красуня, барвистопера красуня з голосом 

пугача. Голос її луною розкочувався по селі, на

віваючи на селян якийсь неспокій. 

Очі хлябовщан повсякчасно спрямовувалися до 

цього панського гнізда. Вже воно не лякало лю

дей, воно приманювало і спричинювало багатьом 

надії. Всі знали, що у великій панській оборі ще 
була худоба голляндської породи; стайня теж не 
була порожня. Бідніші хлябовщани з нетерпінням 

чекали на живі дарунки. Чекання таке мало свою 

причину: Іофе Ниеель Лейзеревіч обіцяв ... «А як 
большеник обіцяє, товариші, - це закон! Рогату 

худобу розподілимо найбіднішим на славу партії 

большевиків і йосипа Сталіна». І ця обіцянка пред

ставника партії породила багато надій у селі. 

-А чи ви не чули, керовнику, що думають ро

бити начальники з панською худобою? - питала 
у Кулика молодиця Параска, яку Ковзало нарешті 

призначив до школи за прибиральницю. Кулик 

здвигав ІLЛечима. 

-Та, мабуть, розподілять найбіднішим. Будь
те тільки терпеливі. Отримаєте, що вам належить
ся. 

А Параска якраз думала і вірила, що нікому 
іншому, як тільки їй повинно найбільше належати. 
Вона ж бо дуже бідна зі своїм Пилипом. Бідна на 

статки, зате багата на дітей. Ще була цілком мо

лода, а вже було іх п'ятеро. 
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-Діти ж, як квіточки - неповинними янголи

ками на світ Божий прийшли, - скаржилася вона 
до Кулика . ...:._ Пан онде в добрі поринав по вуха, 
а мої дітки :й молока не мають. Де ж та правда? 
Оченятка світяться зірками, ладна б я небо їм при
хилити, та убожество сараною обліпило всіх нас. 

От і живи, як хочеш. Може, товариш Сталін зми

лується? 

-Може й змилується, - сухо відповідав Ку
лик. -Кажуть, що він дуже добрий і милосерд

ний. 

-Та он ті начальники-агітатори занадто вже 

його хвалять. А як кого вже так міцно хвалять, 
то тому й не хочеться вірити. «Хвальби повні тор

би, а серця чорт-ма», закінчила вона поліською при

повідкою, кривлячись на обличчі. 

Та прийшов таки бажаний час. Була це неді
ля. Ще в суботу ввечорі люди довідалися на збо

рах, що в неділю влада буде роздавати найбідні
шим панську худобу. Рано вранці, як тільки роз

виднилось, Параска приспішено застукала в двері 

Куликавої спальні. 

-Ви ще спите, керовничку? Ох, доле ж моя 
нещаслива! Онде на панському дворі сила силен

на народу. І доступу нема. Вставайте, керовнич

ку, бо єйбо все розхапають. Понаносило людиськ 
з усю да всю дів. У ее то пхається наперед, ближче 

до дверей обори. 

-Почекайте під дверима! - гукнув із nросон
ня Кулик. Очі мав зліплені від сну, хотілося :йому 
горілиць полежати в ліжку хоч із пів години. Та 

неспокійний голос за дверима знівечив йому і сон 
і спокій. Хотів умитися, причесатися, та Параска 
не дала. 

-Швидше, швидше, керовничку, - лепетїла 

вона.- Ваше одне слівце- і народ розступиться, 



ваше одне слівце - представник райкому пере

дасть мені :корівчину. 

Вийшли на вуличку. Параска підбігом гнала
ся попереду, за нею, не кваплячись, крокував Ку
лик. Навіщо він іде туди? Хіба ж це його справа? 
Мав велике бажання повернутися додому, та вже 

було запізно. Параска для певности постійно огля
далася, піджидалана Кулика і лебеділа. 

- Ох, Боже мій, яке ж гразисько. Онде ліво

руч сухіше, керовничку. 

Прийшовши до панського маєтку, вони справді 

застали там масу народу. Були тут, :крім хля

бовщан, і лопатинці, морозовичани, кривосель

чани, навіть був дехто із-за Стира. Все це купчи

лося на панському подвір'і і, стримавши віддих, 

поглядало на довгу обору, під якою вже ходив із 

сmrском найбідніших І о фе Ниеель Лейзереві ч. По

довгасте його обличчя посміхалося, і ця посмішка 

для вдумливіІІШХ селян була якоюсь невиразною, 

наче б вимушеною. І взагалі ота посмішка людей 
нового ладу являла собою якийсь неразгаданий 
стандарт, щось ніби центр між щирістю і офіцій
ною конечністю. Очі, наприклад, колючі і злобні, 
уста ж посміхаються; так посміхатися потраплять 

тільки погані артисти, які зле виконують свою ро

лю. Та й ця посмішка зникла з обличчя Іофе, ко

ли раптом за рідким парканом почав роздирливо 

кричати в саду павич. 

-Це так тужить, небоженько, за своїм паном. 

І чи думав пан Олівінський, що ондечки будуть го
сподарити в його маєтку?- озвалася в натовпі Ти
мушиха. 

-Цілий світ хотів забрать, так його мать, -
пробурчав Захар Бугай, колишній царський мат

рос, якому з язика ніколи не щезали рими. - В 
землицю холодну пішов і все оставив. Бричкою 
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роз'їжджав, дітей лякав, павича хвостатого пестив 

і люльку курив. Сволоч! 

- Язеп Павлович Бубон! - голосно прокричав 

тенорок Ниеель Лейзеревіча. З натовпу виринув 

здоровенний дядя в лич;;щах, в подертій свитці та з 

тяжкою довбнею у правій руці. 
- Оце тобі корівонька, Язепе, - весело сказав 

Іофе. - Бери її і дог ля дай, як ока свого в голові. 
Язеп узяв за мотузок корову і потягнув її за 

собою, прямуючи між натовпом до брами. Як ви

вів за панську огорожу, нахилився і поглянув на 
її вим'я ... Вим'я корова майже не мала. Язеп по
глянув на її сІШну. Спина- немов лезо меча, клу

би- ІШІилі костей, обтягнені шкірою. 

-Га, бачу, ти ровесниця моя, сатано! 

- Язепонько, ти nодякував би товаришеві за 

корівоньку! - наздогін закричала Марцеся Обух, 

якій вторували численні вибухи реготу в натовпі. 
- Вернися, Язепоньку, хоч шапочку товаришеві 
начальничку здійми. 

- Га, язик тобі, онде, не спухне? Сова ти кри

клива, от що! - погрозив здалеку довбнею і подав

ся в село з живим дарунком, явно невдоволений. 
А Іофе під оборою підніс до очей папірця, щоб 

вичитати з нього чергового кандидата на даровиз

ну, та за парканом знов роздирливо почав кричати 

павич. Він навіть просунув між дошками паркану 

свою ІШШлясту голову і злобно поглядав на подві

р'я, що було наповнене людьми. 

-Бач, панський поплентач! - озвався Ковза

ло. Ото, товариші, - звернувся він до народу, -
ото, знацца, пана свого оплакує. А я його оскубаю, 

чортяку, та на гладку дошку. А киш! 

Двоє якихось парубків кинулося до тину і з 
галасом почало відганяти неспокійного павича в 

глиб саду. Тоді лице Іофе випогодилося, і він знов 
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посміхнувся і почав вичитувати чергові прізвища. 

3 обори виводжено телят, з пару однорічних бичків. 
Все це передававо отим найбіднішим. Передача, 
як і годиться, супроводжена була оплесками, вигу

ками в честь «Наймудрішого» та непереможної чер
воної армії. 

Параска пробилася аж на чоло натовпу і пиль

но слідкувала за ходом справи. Вона була навіть 
вдоволена, бо думала, що її прізвище започаткує 

розда чу двадцяти племінних корів з молочними ве

ликими вим'ями. А що такі корови були в оборі, ні

хто не сумнівався. Та Іофе чомусь не поспішав. Він 

уже не поглядав у список найбідніших, він звернув

ся до кореннетого пастуха Кирила, що довгі роки 

пас панську худобу на розлогих толоках над Стиром. 

- Кирило, подавай! Того, круторогого! 
-Та він не круторогий, начальнику, - натяк-

нув пастух. -Ви, мабуть, про «Чежаря»? 

-Який там Цезар, бика подавай! 
-Ага, це ж бугая розбійника! - не втерпіла 

Марцеся. 

-Не мужикові такий бугай, - зауважила ІШ
томим своїм басом Тимушиха. 

-А що, мужик тобі болото, да?- визвірився 
екс-матрос Бугай. - Разві ти не знаєш, бабо, що 

тепера крестянська власть? 

- І чого вона сюди прШІерла,- писнула в на

товпі якась молодиця. -Мало ж то має свого до
бра? 

-А хіба ж я прийшла просити? - відсікнула
ся Тимушиха.- Дякувати Богові, що запрацюва
ла, те й маю. 

-Дивіться, людкове! - знов скрикнула Мар

цеся. Всі задерли голови і вп'ялилися поглядами 

під обору. Саме там уже появився дебелий бик із 
грубезним' карком та присадистими міцними нога-



ми. Кирнло тримав його на ланцюгу, кінець якого 

був прикріплений до кільця, що пронизувало верх

ню м'ясисту губу бугая. 

-Бугай та Бугаєві-матросові підходив би, лю

доньки, - кумедно крнkнула Марцеся. - Роги, он
дечки, та рожнами пішли в боки. А он як гребе но

гами! Бугайчику, ондечки матрос-Бугай! 

Екс-матрос побагровів. Він підозріло озирнув

ся, чи бува хтось не шкірить до нього зуби; на ньо

го справді поглядали численні очі, і Бугай побачив 

у них неприховане глузування. Он що може на

творити дурна баба! Він ніби ненароком, непоміт

но пропхався між згущеними тілами ближче до 

Марцесі і зупинився тоді, коли тенорок Іофе грімко 

залунав на панському подвір'ї. 

-Товариші! -підняв високо голову Іофе.

Ось перед вами стоїть панський бик «Цезар». Так 

його назвав пан Олівінський. А тому, що ця клич

ка аристократично-буржуазного хову, я пропоную 

цього бика перейменувати на «Ударника». 

Народ жваво почав бити в долоні, що не мало 

налякало «Ударника», який рвонувся убік, але 

вправний Кирнло удобрухав його. І взагалі пастух 

Кирил о мав у собі якусь чародійну силу. Він по

траІШв говорити з рогатими чотироногими, як із 

людьми. Він міцно шепелявив, коли сmmяв ту чи 

ту корову, якій забаглося в шкоду. 

-Гей, «Лиша», а куди ти? 

І ця «Лиша» покірно поверталася туди, куди 

показував рукою Кирило. 

-Ну, чого гребеш ногами, « Чезарчику»? -
Він повернувся лицем до Іофе. -.Я вибачаюша, на

чальнику, він не розуміє, що має «Ударником» 

жватися. 
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Бик цілком заспокоївся і, приплющивши очі, 

здавалося, був байдужий до цікавого натовпу, що 

згущеною лавою півколом стояв перед оборою. 

-Товариші! - знов крикнув Іофе, - той, хто 

найбільше прислужився для справи робітників у 
вашому селі, той, хто терпів від польських nанів, 

той отримає «Ударника»! Корнію Ковзало, бери 

Ударника! 

-Ох, ох, - залящала Марцеся. - І он хто 
мав би та прислужитися! Мало ж лиха він накоїв 

нам? Нааачальнику - бугая Бугаєві дайте! Он
дечки він стоїть. 

- Стули губи, проклята! - загарчав поблизу 
неї екс-матрос. Та різкий тенорок Іофе збентежив 

його, і він тоді задер голову і смиренно ловив ву
хом слова влади. 

- Карнєй Ковзало - це з таких людей, що не 
побоявся обстоювати совєтську власть навіть тут, 

де шалів терор польських панів-поміщиків. І по
терпів він, у тюрму Карнєя Ковзала посадили, і він 
там карався за народне діло. Та вже теророві поль

ських панів настав кінець, і ось перед вами стоіть 
наш Ковзало як герой. 

-Конокрад, людкове! - залиментувала Мар
цеся. 

-Пішла вон! - просичав екс-матрос, хапаю
чи її ззаду за комір. Він з усієї сили штовхав її в 
натовпі nеред себе до брами. Марцеся пручалася 

і кричаЛа, але ніхто ій не nоспішав nомогти. Екс
матрос доп'яв свого - виштовхав бабу аж за бра
му. Але як тільки Марцеся почулася свобідною, 
знов nідбігом nогналася до натовпу. Вона заши
лася в найгустіше людське скупчення і там nідня
ла свій докірливий лемент. 

-Ще й матросом був, а на бабу та з кулаками, 
людоньки· милі. І сорому ви не маєте - звернула-
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ся вона до присутніх мужчин, - щоб та такому бу

гаєві дати волю. Прикоротили б і;цола цього не

честивого. 

Тим часом староста Ковзало був міцненько за

клопотаний. Він не сподівався такого дарунку. І 
до речі, чи хлів його витримає. «Ударник» може 

натиснути широким лобом на двері чи стіну і роз

валить хліва. До того ж Ковзало жахливо боявся 

«Ударника». Кожен бо в селі знав, що панський 
бик слухав тільки Кирила. Горе було тому, хто 
необачно наткнувся на «Цезаря», чи пак «Ударни

ка». Бик тоді потуплював голову, гріб передніми 

ногами і, наставивши куці роги, кидався на зустріч
ну людину. 

-Веди додому, Корнію, м'яса матимеш на 

три роки! - прорвалися голоси в натовпі. - За 
ланцюг, покажи, що вмієш! Боїться, єйбо, боїться. 

-Не боюся, - повернувся він лицем до на
товпу.- Я, люди добрі, не таким давав прочухан

ця. Я, знацца, вже мідні труби пройшов. От воно 
і ба чим о: наша дорога совєтська власть та нам ·
панське майно роздає. Не було б тут совєтської 
власті, пан писав би та рисував би батогом по на

ших спинах. От і правительству нашому дорогому 

та поклін треба дати. - Уррра, наше дороге пра

вительство! То ж я дуже вдячний нашому прави

тельству, що он тим бичком мене обдарувало. Та 

я його, знацца, в своєму хліві до стовпчика прив'я
жу, а як якійсь там корові, розумієте, та час при

йде, тоді - пожалоста, єсть бичок до розплоду. 
Так то воно мається: бичок ніби мій і одночасно 
і не мій, бо своєю племінною хвіrуренцією буде 
скот дебелий породжати. Зрозуміли? А то в нас, 
за звінєнням, дрібненька худібка розвелася, мир
шавенька, в кізяках. А от, коли «Ударник» та сво-

єю хвіrуренцією возставить порядок, тоді корови 

в нас будуть великі і молочні. Зрозуміли ви мене? 
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От і бачите. Толк з того бичка великий, а завдя

чувати треба тільки нашому правительству. А ми 

мусимо та показати свою вірність нашому прави

тельству. Хай я лусну, коли зраджу нашу дорогу 

власть. Я ненавиджу панів та поміщиків, і хай ме
ні боляк у ребро, коли я не скручу голову якійсь 
буржуйській собаці. 

- За ланцюг, Корнію! - хоровим голосом пе

ребив натовп. І Ковзало зрозумів, що балакучістю 

не прицитькає он те людське збіговисько. Він знав 

-його провокують, многі хочуть побачити його на 
рогах «Ударника». Та пастух Кирнло підтягнув 

ближче до Ковзала «Ударника» і простягнув до 

нього кінець ланцюга. Це вже була для нього рі
шальна хвилина - вибору не могло бути. Трем

тячою рукою Ковзало взяв кінець ланцюга. І саме 

за парканом знов почала кричати пава. Вона знов 
шпилясту голову пропхала між дошки і розпач

ливо закигикала. 

- Ударничку, я тобі, знацца, не ворог. Ходи, 

ходи, «Ударничку», та до моєї садиби. 

Але бик нашорошився. Ласкаві слова Ковза

ла не мали на нього впливу. Він настовбичив ро

ги, прудко гребнув ратицями землю і, грізно гуду

чи, повільно підходив до свого нового пана. Ков
зало повільно поступився, але «Ударник», не квап

лячись, натискав на нього. Віддаль маліла і ста

вала для Ковзала небезпечною. Тоді він кинувся 

до паркану, «Ударник» рвучко метнувся за ним. 

На його нижній губі появилася піна - поганий 
знак - бик був розлючений. Ковзало ледь-ледь 

устиг переилигнути невисокий паркан, що розме

жовував сад від панського подвір'я. «Ударник» з 

розгону врився передніми ногами в землю перед 

дошками паркану. Ковзало вискалив до бика зуби, 
бо знав,·- був затяжкий, щоб перескочити паркан. 
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-Ну і чого ти бісишся, панський чорте! -
оговтався вже потойбіч, за дошками, Ковзало. -
Роги, знацца, настовбичив і хотів мене нанизати на 
них. Та я хитріший, я Ковзало, я мідні труби про

йшов, - плиг через тин, і дуля тобі під ніс! Га? 
Бик потужніше загудів. Він обнюхав дошки 

паркану і пружно натиснув лобом на дошки між 
двома кволими стовпчиками. Стовпчики не витри

мали, тріснули поперечки-жердинки, і паркан зава

лився. Переможний бичачий рев лунко рознісся 

по панському дворищі. В куті саду, між кущами 

аrресту протяжна закричала пава. Ковзало розгу

бився. Він знав тільки одне - втікати. Та куди 

втікати. Протилежний паркан від поля був далеко, 

«Ударник» напевно дожене його. Ковзало чимдуж 

кинувся за найближче дерево, «Ударник», грізно гу

дучи, біг за ним. Ковзало ломаною лінією побіг 
між яблунями, «Ударник» неповоротливо, проте, 

вдало погнався за ним. Ось грубезна груша: по

тойбіч стовбура Ковзало, по цей бік «Ударник». Пі
на люті клаптями звисала йому з нижньої губи. 

Бик млинком кинувся довкола стовбура, міркуючи 
косяком зачепити рогом старосту, та йому це не 

вдавалося. Був занадто м'ясистий і вайлуватий. 
Та все ж Ковзала позиція була крайнє ненадійна. 
І він тривожно почав зорити найближчі стовбури 
яблунь. По сусідстві кучерявилася молода анто

нівка з низьким розгалуженням. Ковзало саме 

притьма кинувся до тої антонівки. Він з розгону 

. повне на гілляці, прудко дряпаючись по стовбурі 
вище. Коли бик прибіг до .яблуні, Ковзало був уже 

поза заслгом його рогатого лоба. Захеканий, пів
живий від переляку, він вороною поглядав згори 

на бика, і вуха його не хотіли чути ошалілого ре

готу юрби на панському подвір'ї. 

- Ліворверта киньте мені, товаришу Іофе, -
застрелю!- крикнув він розпачливо за nаркан, де 

41 



під оборою збентежений ступав з ноги на ногу !о

фе Ниеель Лейзеревіч. Голос між гілляками ще 

дужче збурив «Ударника». Він задер свою куцу 

голову і маленькими очицями вп' ялився у свого 

ворога. Потім роги його настовбичилися; відсту

пив від стовбура і тараном гепнув лобом у дерево. 

Молода яблуня захиталася, проте коріння в землі 

цупко трималося. Бик тоді знов відступив від яб
луні і ошаліло знов натиснув на стовбур. Дерево 

міцно похилилася, гілляки загойдалися, затруси
лися. 

-Рятуйте! - німіючим голосом крикнув ста

роста. І саме тоді появився в саду пастух Кирила. 

Він підходив до бика обережно, бо не був певний, 
чи його впізнає. Худоб'ячий чародій прекрасно 

знав бичачу вдачу. Роздрочений бик, це одна су

цільна небезпека. Тому ще здалеку зашепелив він, 
визираючи із-за яблуні, щоб бик міг упізнати його. 

- «Чежарику», я швій, я швій. Гей, «Чежа

рику», ходи до мене, хай він шобі шарокою шидить 

на яблуні .. 
Пастух ще наблизився до бика і ще голосніше 

почав заспокоювати рогатого напасника. Аж на

решті бугай почув його голос. Він підняв голову, 
лагідно гудучи, і все ще гребав землю передніми но

гами. Аж нарешті на приязний поклик він прими

рено почав підходити до пастуха. Кирнло тоді ціл
ком виринув із-за стовбура яблуні і підніс із землі 

кінець ланцюга. Бик дружньо націлився лобом 
у пастуха, і той почесав його пальцями між рогами. 

Із вдячности бик шорстким язиком лизнув ліву 

руку СВОГО ДВОНОГОГО ПрИЯТеЛЯ. 

За парканом народ кричав захоWІено. Тепер 

уже всі бачили, що варт Кирила, пастух панеької 

худоби. Староста Ковзало ще не наважувався зла

зити з дерева. Він ізсунувся зі стовбура щойно то
ді, коли Кирнло завів бика до обори. Ще недавно 
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бундючний і самовпевнений, «місцева влада» на 
всю губу, тепер був він немов викручена з брудної 

води ганчірка. 

-Ну да, Карнєй, - не то злобно, не то весело 

привітав його Іофе. - Стрибати через паркан ти 
вмієш і дряпатися на дерево теж умієш. Ну да, 
очєнь вєсєло било, - докинув він невдоволена, і 

Ковзало знов побачив на стовбунаватому чолі згу
щення зморщок.- Ну да, іди додому, тобі ж треба 
відпочити. Проробив ти подвиг неабиякий. 

Як тільки Ковзало хитаючись вийшов за бра
му, Іофе знов поглянув на сІШсок найбідніmих. 3 
лівобічного причілка, що був між оборою і стай
нею, виведено куцохвосту, сухоребру козу. Коза 

придуркувато поглядала на натовп і мекала nро

тяжна, жалібно. 

- Брасковія, Брасковія! - весело гукнув Ни

сель Лейзеревіч. -Ходи но сюди, Брасковія. Ось 
тобі й коза, так би сказать, моторна коза. Ти не 

журись, що вона худувата, зате скоро будуть :козе

нята. А, ти ХЛШІаєш? Чого ж ти плачеш, Брас

ковія? 

А Параска справді гіркою сльозою плакала. 
Чи на те вона кликала сюди керовника, щоб при

вести додому оце нехлюйне збараніле сотваріння? 
Вона благальнопоглянулана Кулика, що вже сто
яв побіч неі, потім перевела погляд на Іофе, голос

но заридала, і це ридання переплітала незв'язними 
словами. 

-Дожилася . . . козу онде дають . . . служа
щій прибиральниці козу дають. Керовничку, ска
жіть же, хто я така. 

Кулик почувався ніяково в ролі рекомендатора 
та ще й на очах юрби. йому майнуло: :коза, при
биральниця Параска і він, Кулик. Що за зістав
лення живих істот! А перед ними «влада», хазяїн, 

представник нового соціялістичного ладу. А поза-
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ду юрба земляків, що просить даровизни нового ха

зяїна. «Поскидайте з маківок шапки, землячки, і 
лупіть об землю лобами чолобитню» - подумав 
він і зухвало поглянув на Іофе. 

-Ну що ж, товаришу Іофе, роздаєте? 

-Ну да, роздаю, громадянине Кулик. Уже 

ДОХОДИМО ДО :КіНЦЯ. 

-Ви б мені подарували он цю паву. 

-Паву? - здивувався Іофе. - Він задумав-
ся. -Ні, паву відправимо в зоопарк. До речі, на

віщо вона вам? 

-Я любитель птахів, товаришу Іофе. - Він 
чомусь увесь час, стоячи в юрбі, думав про цю па

ву. Розпачливий її голос хвилював його. І взагалі 

цей пташиний голос наче б провіщав цій ось юрбі, 

і йому, Куликові теж, якусь приреченість, щось ту
манне і невеселе. І цей голос чомусь якось при

родно допасовувався до оцих нових обставин. Він 
був, без сумніву, ляйтмотивом у цій ось безглуздій 
сцені роздачі незавидних залишків панського май
на. Роздумуючи так, він і забув про Параску, яка 

за ним хвилювалася. 

-Ох, Боженьку, чого ж ви мовчите, :керовнич

:ку?- забринів скаргою її голос. 

-Ага, так ще одне, товаришу Іофе,- погля

нув тому у вилуп'ясті чорні очі. - Ось ця жінка, 

Параска прибиральниця, думає, що я зможу вас 
умовити, щоб ви приділили їй молочну :корову. А 

я не маю здібнасти когось умовляти. Взагалі з та

кими речами я не мав ніколи діла. - Помовчав і: 

- Ну от і коза. Суха вона і ні до чого непридатна. 

Користи з неї ніякої. Тільки сіно буде жерти. А 
Параска прибиральниця має ж п'ятеро дітей, таІt
п'ятеро дітей. Як піде все нормально, за три роки 
може отримати державну премію. 
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- Сталінську премію, - чемно поправив Іофе. 

-Вона, канєчно, ще дуже молода і може мати ще 

з п'ятеро дітей. 

-Отже бачите, - підхаІПІв Кулик, - таких 
жінок, як Параска, требц. підтримати. Щоб діти 

могли рости і кріпшати, мусять мати молоко. Со
вєтська влада, як мені відомо, дуже дбає за дітей 
трудящих.- Ледь-ледь помітна іронія на Кулико

вому обличчі. - Я особисто прошу - дайте ій 
добру молочну корову. В оборі ж маєте їх аж 

двадцять. 

-Нєт, - покрутив головою Іофе. -Всі nле

мінні молочні корови залишаться тут, на місці. Роз

давати людям не дозволено. 

От же, Іофе Ниеель Лейзеревіч не хазяїн цих 

панських статків, йому тільки «доручено», і він 
роздає людям те, що йому «доручено». «Хазяїн» 

десь далеко і він знає, що потрібно, а що не потріб

но хлябовщанам. 

-А все ж, може, щось інше знайдеться для 

прибиральниці Параски, - байдуже поспитав Ку
лик. 

Іофе помовчав, а тоді поглянув на зарум'янене 

обличчя Параски. 

-Ну і що ж я тобі маю дати, Браскавія? -
Стовбунувате чоло вигладилося, а це був добрий 
знак.- Ну да, я можу тобі приділити тільну дво

річку. За три місяці матимеш молоко. 

Аж із глибини саду знов пролунав пав'ячий 
крик. Іофе здригнувся. 

-Цікаво, кожне моє рішення щодо роздачі су

проводить криком. Як думаєте, громадянине Ку -
лик, чи птахи можуть думати? Вона, падлєц, псує 

мені нерви. Ну то як, Брасковія? 

-Та що ж, дякую і за дворічку. Кажете, то

варишу, що вона тільна? 
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-Певно, ·що тільна. Гей, Кирил о! - повер

вувся він до обори. 

Вкоротці пастух вивів присадисту строка ту 

теличку і передав її Парасці. Параска відразу ж 

назвала її «Рогулею» і вдоволено повела живий Дd.

рунок додому. 

** * ВШІав перІІШЙ сніг. Білим холодним пухом 
припорашило небо дахи хат і розлогі болота за 

Хлябами. Щодня дув сильний морозяний вітер із 

півночі. Понаві.вав він під тинами, навіть на ву

личці подовгасті кучугури снігу. Перед клюбом 

імени Леніна, - бувшим панським будинком для 
наймитів, виросла наче б біла гора. Люди саме 

лопатами прочищали дорогу до головних дверей 
новопоставленого дому. Виріс він на хлябівському 

майданчику, ніби гриб по дощі. Закінчено останні 
роботи два тижні тому, і тепер цей дім кШІів новим 

совєтським життям. Тут майже щовечора відбува

лися збори, тут було гамірно і звучно-ляскітливо 

від оплесків. 

Якраз тиждень перед Різдвом фронтову стіну 

клюбу прикрасив величезний плякат. На плякаті 

було стандартне зображення: визволитель червоно
армієць сплівся в поцілунку з вусатим nоліщуком 

- «Визволеним братом». Подія, як на Хляби, не

буденна. Перша поцікавилася цим плякатом Мар

цеся Куниця. Вона тупцяла на морозі, перед сті
ною клюбу, з кілька хвилин і потім, сплеснувши 

руками, понесла по хатах цікаву вістку. 

-І що ж я бачила, голубоньки, що я бачила! 
-лепетала вона, зазираючи щораз до іншої хати. 

-Та онде на стіні клюбу руський солдат, єйбо, ці-
лується з наІІШм Корнійом Ковзалом. Отак обхо

ІШлися, безстидники, та й чоломкаються. А ру

ський солдат та з виголеною тварею, а наш коно-
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крадисько та з вусиськами. Тху, таке о, та на вид

не місце! Мало ж турбот ми мали від того вуса

того пранцюка. 

Ця вістка не забар~ася прилинути і до діда 
Семена. Спершу дід не все міг уторопати. Як же 

воно могло бути, щоб люди на стіні цілувалися. Та 

це радше була сповука власними очима побачити 

несамовите видовище. Втулений у старий :кожух, 
із палицею-кривулею в правій руці, дід крехчучи 

поткандибав під клюб. Сніг порипував морозяно 

під його личаками, північний ві тер вогнем обпікав 
його поморщене лице, та несамовита цікавість ма
нила його під клюб. Він нарешті пробрався через 

снігову кучугуру і вийшов на прочищену стежку 

на майданчику, що вела до фронтових дверей клю
бу. І тут дід застав чимало людей. Мужчини і 

жінки, навіть діти, всі вони здивовано поглядали 
на плякат. 

-А допустіть мене до стіни, небожата, - звер

нувся дід до зібраних. Люди розступилися. Дід 

Семен наблизився до пляката і уважно поглядав 
на зображення. Та старі його очі заходили сльо

зою від морозу, і тоді дід витирав їх рукавом і знов 
вп'ялювався в плякат. Нарешті він таки доглянув 

те, чого хотів. Для діда вже не було сумніву -
на плякаті справжнісінький Корній Ковзало. 

-А мені, онде, минулої ночі снилася чорна 

собака,- шевелив він порепаними від старости гу
бами. - А мені снилася, небожата, чорна собака. 
А чорна собака - істинний дия.вол! - Він раптом 
підніс вгору палицю-кривулю і дрижачим голосом 
крикнув. - По правді кажу вам, людкове, і сатана 

обіймохоси з сатаною і соблазніхо раби Твоя, Го
споди. Безчестям і ерамотою люд наш забруднив

ся. А там, за хмарами, сидить Господь Бог наш і 
дивиться на гріхи земнії. Він уже :карає нас моро-
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зом, а як прийде весна, річки Стир і Прип'ять ви

ступлять із берегів своіх і потоІLЛять усіх грішників 
земних. .Якоже волни со Стира і Прип'яти горами 
перекотяться через наші поля, заллють село і роз
несуть клюб імени Леніна, оноє гніздо безбожія. 

Схаменіться, і бо день возмездя близок! 

Дід заматисто перехристився і дрібними кро
ками подався додому. По дорозі ще говорив незв' яз
но. 

-А мій Пилип, га, хіба для них? А онде чо
му його, неборака, та гонять до лісу? За які грі
хи, га? А з Параскою, дурень, навіщо женився? 
Я казав: сину, пошукай собі путящу. А він не по

слухав. Такі то тепер сини. 

його голосно вітали подорозі люди, він кивав 

привітно головою і далі мугикав до морозяного 

вітру, який розвівав поли його кожуха. Нарешті 

він дошкандибав до своєї хатини. Тут дід чомусь 

зуnинився і повернув до шкілшого rанку. У шко

лі якраз Сергій мав лекцію співу. Ляскітливі ди
тячі голоси виспівували якусь поліську пісню. Сер

гій диригував руками, зуnиняв недоладні вигуки 
деяких хлопчиків і велів ще і ще повторювати. 

- Ану, діти, тягніть за мною: «3ацвила в лузі 
лоза ... » Так, так, добре береш, Толіку. А ти, Ох
римку, тихіше, не роздирайся. 

І якраз відчинилися двері. В клясу першо

клясників увійшов дід Семен з оброслою інеєм бі
лою бородою. Бараняча волохата шапка на дідо

вій голові, довгий кожух і палиця в руці уподібню
вали його до святого Миколая. 

-Погано, небоже, єйбо, погано, - докірливо 

почав дід. - Щоб то перед Різдвом святим та учи
ти дітей таку о пісню. Колядок їх учи, небоже, nі
сень Божих учи! Онде таку годиться малят учи

ти: «Вставши пастир барзо рано, вийшов з будки, 
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вліз на сіно», або хоча б і таку: «Рождество Твоє, 
Христе Боже_ наш, восія сирові світ разума ... » І 
дід високим скрипучим фальцетом затягнув ці Бо
жі пісні, на велике здивовання Сергія і на немен

шу втіху першоклясний:ів. у ста дідові тремтіли 
від зворушення, очі прижмурилися, лице порепало

ся ще глибшими зморшками. 

-Діду, тобі б бути дяком, - писнув із зад
ньої парти розбишацький хлоп'ячий голос. Діти 

вибухнули сміхом. Дівчатка, сховавши личка в 

долонях, реготалися, хлопчики нетерпляче тупали 

ногами. Малий Толік із третьої парти показав ді
дові язика. 

- Охримку, Толіку, до мене!- суворо наказав 
Сергій. 

Толік слухняно наблизився до вчителя, але 

Охримко тільки підвівся за партою, спершись пле
чима об стіну. 

- Толіку, я бачив. Перепроси діда! 
Хлопець зашарився. Він сторожко підійшов 

до діда і вибачливо поцілував його в руку. Але 
Охримко відпекувався. 
-Я нічого не казав. 

-Не бреши! 

-Я нічого не казав! - вперся хлопець. 

- Ага, це ти, соколику! -впізнав дід гулісві-

та. - Це ти кидаєш у мене снігом? Такого ти ро
зуму тут набираєшся. Бувало колись, бувало -
діти шанували старших, а тепер он до чого дійшло. 
Камінцями та снігом жбурляють у діда. 

- Охримку, до мене! - твердо скомандував 
Сергій. Та в цю ж мить прочинилися двері - до 
кляси ввійшов Кулик. Діти підірвалися за пар
тами на ноги. 

- Сергію, відпустіть дітей додому. - Кулик 
трохи нахмарено поглянув на діда. Інтрузом уві-
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рвався старий до кляси під час навчання. Такі не
прошені відвідини, либонь, кожного педагога збен
тежили б. Та Кулик стримався із терпкими слова

ми. Він уже навіть зичливо посміхнувся до патрі
ярхальної білої бороди. 

Діти ж швидко повитягали з парт торбинки і 
безладною черідкою кинулися до дверей. По па
ру хвилинах кляса була вже порожня. Не було 
теж і Охримка. Втік. 

-І отак дітей без молитви пускаєте додому? 
- здивувався дід. - Як же так? Щоб діти без 
молитви, як вівці та додому? Боже всемогутній, 
Мати Почаївська, врозуми дурних грішників, що 
не хочуть прославляти Тебе і Сина твого, - nочав 

молитися дід, знявши з голови шапку, даремно шу

каючи очима в кутку кляси святої ікони. 

- Та воно ви правду кажете, діду, - голосно 

сказав Кулик, нахиляючись до дідового вуха. -
Дурних грішників тепер чимало на світі. 

-А колись було інакше, синку, - оживився 

дід. - Було, як я ще був парубком, молодь до По

чаєва ходила, Бога Всевишнього хвалила. З Мат
вієм Хнадорським я ходив навіть до Києва, до Лав

ри Печерської. Було колись не те, що тепер. Бог 

витав над землею, і люди були інші. А потім усе 

та нижче, та нижче падало. Он, вже за Польщі, 
та в нас штунда погана завелася, церква свята під

упала. Пресвітери появилися. Ніби і з Євангелієм 
у руках, та з бісом у серці. Матвій, бало, no гла
вах святих громив штунду. Заблужденіє їхнє по

казував. 

Кулик увічливо вислухав діда, потім, узявши 

його за руку, чемно попросив до себе, до канцеля

рії. Сергій тим часом спакував до портфеля кон

спекти і пішов додому. 

56 



На столі в канцелярії Параска вже приготови

ла підвечірок.. Стояв там чайник із гарячим чаєм. 

Побіч склянок лежали rmріжки посІШані цукром. 

Дід почувався у фотелі, ніби зв' язаний. Не звик до 
панеької м' якати. Та КуЛик був незвичайно уваж

ливий до діда, він налив до склянки чаю і прШІро

шував. 

-Беріть, діду, розмочуйте. У вас, здається, 

вже й зубів нема. Онде й цукор, онде й ложечка. 
Гей, сусідко Параско, де ж ви? Чому не услужите 

своєму тестеві ? 
Параска насторожено виглянула з кухні. Бу

ла зарум'янена, взагалі лице Параски було враж

ливе на рум'янці . .Якесь маленьке хвилювання, чи 

несподівана радість, відразу ж позначалися рум' ян

цями на н лиці. Цього разу, звичайно, була вона 

наче б засоромлена, а може й невдоволена. 

-Так ходіть же до столу! 

- І чого він сюди припхався! - не втерпіла во-

на, говорячи притишено, щоб дід не зміг почути. 

- Всіх онде хоче навчати, а сам вміє Бог зна що 

вичверяти. І надоїв же він мені, надоїв. Смолою 

обляпав мою душу. Отак влізе на піч, бурмотить, 

стогне, нарікає, лає. Невістка і така і сяка, і гріш

ниця, і ледаща, і Бог зна ще що вигадує. І те не 

так, і це не так, і так треба робити, а так не треба 
робити. Ох, скільки ж він вшшває мого здоров' я! 

Вже, мабуть, безумство налягло на стару голову. 

-А ти їі, небоже, цупко тримай у школі, -
покосився дід на невістку. - Порядку її прив чи. 

Мій ПилШІ, онде, розпустив молодицю, і тепер тол
ку з неі ніякого. 

Дід повільно жував розмоченого хm:ріжка і вів 
далі, не звертаючи ніякої уваги на невістку, яка 

почервоніла по вуха і в якої рясно котилися по що

ках сльози. Битворилася крайнє неприємна атмо-
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сфера. Та хвилина була непригожа, щоб якоюсь 
мірою пршmн:ити дідові жалі. 
-А я казав: сину, онде Павлюкова Єфросиня 

тобі до господарства. І багата вона і господарна, 
і старих он як поважає. Та не послухав. Вало та 

до мене: серце, тату, щемить до Параски. А серце 

у молодого, відомо, дощ весняний, прошумить, і 

знов на землі сухо. Господарка, онде, підупала, 

злидні, онде, обсіли вошами. Що в руки візьме, 

все падає. Така то моя невістка. 

Параска розпачливо вхопилася руками за го

лову і вибігла з канцелярії до кухні. Дід цим не 
перейнявсяінамірявся далі лаяти невістку, та Ку

лик остаточно скерував розмову на інші рейки. 

- Діду! - крикнув він. 

-Га, синку? 

-То ви добре знаєте Матвія Хвадорського? 

-Та знаю, небоже, чому б не знати? Вало 
так я й біжу до Хвадорів, а він теж у нашому селі 

частенько бував. Приятелювали ми, небоже. За 
молодих років багато з ним світу об'їхали і обхо
дили. До Києва на обрік до мощів святих ходили, 

в Катеринославі побували. Та потім він оженився, 

дітками обзавівся. Грубу біблію купив і в главах 

угодних потіхи для душі шукав, та розум свій зба
гачував. Жінка його отак сяде на потесі і пряде 

льон, дітки клубочками та на долівці коло його ніг, 
а він йону блаженного читає, як то кит оного про
ковтнув і як Господь милостивий свого угодника 

від смерти визволив. Та з дітьми небораці не по

таланило. 

Кулик раптом стягнув брови. «Параска втікла, 

тепер черга на мене», насуплено подумав він. 

-Того найменшого Івасиком звали, - вів далі 
дід, кліпаючи сивими повіками. - Шалуном був, 

як он той Охримко. До попівського хліва грішни= 
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кові захотілося. Гусака вкрав, десь за Сішном у 
корчах за товаром зварив і з'їв з пастухами. А піп 

Дюков не помилував. У суд подав. А суд хлопця 
та поліції передав, а поліція та й повезла. Івасика, 

та й слід по ньому загИнув. Сорому тільки наро
бив батькові. 

-Поганий був Івась! - пот ячись, голосно 
сказав Кулик. Грішок дитинства прикрим наваро

том знов повернувся до нього. 

- Шибеник був! - повищив голос дід. - 3 
чужих городів огірки викрадав, яблука по садах 

викрадав. Не пішов по батькові. 

Та дідову балачку щасливо перервав якийсь 
стукіт у двері. Кулик підвівся із-за стола. В кан

целярію увійшли люди. Були це: Грицько Сучок, 
Тимушиха з чоловіком і екс-матрос Бугай. Він са

ме висунувся наперед і, мнучи в руках свого вили

нялаго кашкета і жмурячись, підбирав у думці ва
жущі слова. 

-Я к вам по ділам, товаріщ, - дзвінко гук

нув він.- Мій Федька, значить, приходить зо шко

ли і читає слєдующе: «Пішли діти за гору та й на
рвали полиню». Як ето може бить, товаріщ? Мій 
син, значить, Федька, учиться на простака? Я во 
всій Росії побивал, но такої глупості не видал. Нам 

треба, без слів, русекої школи. 

-А я якраз і прийшла подякувати, - озвала

ся басом Тимушиха. - Дітки наші люблять рід
ненькі слова, як ластівки мух за селом. Онучка 
моя, Клавдюня, прибіжить зі школи додому і ще
бече, щебече. Тільки й чуєш з її устоньок лад та 

склад. Учіть уже, керовнику, та по-нашому, нія
кої русекої школи ми не хочемо. 

-Ти там розумієшся на школі, як ворона на 

градусах,- перебив екс-матрос.- Твоє діло, голу
бутка, при печі, но не при учоной речі. 
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- Сини мої, гей сини! - раптом крикнув обра
жений чоловік Тимух, дрібненький, мізерненький 
чоловічок, відомий у селі, як боягуз вивершений. 
- Побіжу по синів, вони йому натруть вуха за ма
тір. 

-Я й сама його не побоюся, - вперлася кула
ками в боки Тимушиха. -Он уже старість на по

тилиці, а матроські дурощі сидять все ще у маків
ці. Соромився б людей та Бога побоявся б. 

- Людкове, що ви витворяєте! - втрутився 
примирливо Грицько Сучок. - Це ж школа, не за

буваймо, що ми в школі. Школа вам, братіки, не 
жарт, - проевіщення дає нашим дітям. А щодо 

руської, сказати б, школи, то це не наша воля. На

чальство скаже - русска школа, тоді й ради нема. 

А як начальство скаже нашому братові: вибирай, 
то я й вибрав би нашу мужицьку мову, чи пак ма

лоросійську, чи як там кажуть українську. От мій 
Охримко ніяк не прийняв до голови польського 

язичного просвіщення. Три роки товкся в першій 
клясі і пуття з цього не було. Тупуватий він у 

мене, це правда, та коли б учився по-нашому, щось 

воно затрималося б у дитячій голові. Ну, чи ж не 

правду кажу, Захаре? 

-Правда твоя, брат, на коротких ногах, -
відпікся матрос. Мій Фєдька, брат, не рівня тво

єму Охримкові. Він як виросте, з мужицьким зва

нієм розпрощається. Вепросвічений язик, це як ту
пай бик. Поняв? В русску школу підеш, розум 

знайдеш, у мужицьку школу підеш, ледащам бу
деш. Поняв? А толк з того такий, що нам треба 
русекої школи. 

-Та я вже й не знаю, від чого почати, - розве

ла руками Тимушиха, стоячи перед своїм чоловіком, 

що не квапився забирати голосу. -Воно Грицько 

може й правду каже, що як там на чальство зве-
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лить, то так і буде. Та я своїм бабським розумом 

про щось інше міркую, -вона звернулася до Ку

лика. - Онде кажуть, керовнику, що по новому 
році мають у нас білоруську школу завести. Наші 
діти ніби мають учитиси говорити, як той товариш, 
що по столі олівцем вистукував. 

- Я й сам не знаю, яка буде в нас школа, -
почав Кулик.- Це правда, що начальство рішати
ме цю справу. Якщо скажуть нам, що тут має бу

ти білоруська школа, тоді нема ради. Дітям при
йдеться навчатися тої мови і, здається, мені теж. 
Та, правду кажучи, хоч білоруська мова нам не 
підходить, то білоруси добрі люди. Знаю я іх, це 
дуже добрі люди. Наш брат з ними потрапить у 

згоді жити. 

Таке пояснення не задовольнило гостей. Гриць
ко Сучок якраз хотів ще щось сказати, та раптом 

дід Семен перебив :його. 

-А от твій син Охримко, небоже, капосник 

препоганий. На розбійника росте. Онде снігом та 

мені шапку збив із голови. Різками ти б його при
мирив. Занадто ж він уже розпустився. 

- То кажете, він снігом вам шапку . . . з голо
ви?- обурився Сучок.- Ах, ах, кара Божа з цим 

хлопцем. А він, поганець, он що витворяє! Я ж 

з нього зроблю людину! Буду я його сікти по сі
далі доти, поки він не буде в мене м'якенький, .як 
вата. 

З цими словами Сучок зник з канцелярії. За 
ним попрощалися з Куликом і Бугай та Тимушиха 
з чоловіком. Дід, покрехкуючи, теж підвівся з фо
теля. 

-А ти, синок, он як мене погостював, - похи

ливсЯ дід перед Куликом. - Хоч і ніби з панського 

коліна, а уважения маєш до старих. А невістку 
мою, прошу тебе, коротко тримай у школі. Моло-
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диця вона язиката, не змовчить старому, все відпе

кується та відпекується. Га, Бог тобі сторицею 

за пиріжки та за чайочок. 
Кулик провів діда аж на rанок. Він nотім nо

дався ще до кляси першоклясників. Під стелею 

горіла лямпа. Кляса була прибрана, парти nро
тягнені мокрою шматинкою. Це Параска так упо

ралася, коли він говорив з людьми в канцелярії. 

Коли він вернувся, Параска вже nідпалювала гру
бу. На руштах уже nотріскували тріски. Параска 
підкидала туди сухі полінця, сидячи на низькому 
ослінчику. Лице її все ще було червоне, хоч очі 

вже мала незаплакані. 

У комині загуло, від груби nочало розливати

ся тепло. 

- От і наговорив, наговорив, - nочала Пара
ска.- І як його жити? І так щохвилини: бум-бум 
та бум-бум. Остогидло! Тільки й радости, що час 

тут, у школі зійде. 

Кулик шукав слів і не міг знайти. І чи легко 

погодити старе з молодим? А Параска, здавалося 

йому, була з тих, що не радо постуnаються. Язи
чок у неї сверблющий. Вона за раз сиділа на ос

лінчику і тупо поглядалана полум'я в грубі. 

-А життя моє, керовничку, та якесь дивне,

в задумі вела вона далі. - Як була дівкою, то 

й співати хотілося, а як вийшла заміж, та як діт
ками обзавелася, то й щось воно ніби зрушилося. 

Щось отаке підходить під серце· й пече. Дитинка, 
онде, закашляє, вже й спати не можу, дід забубо

нить, вже й голова болить. Та лихо все сильніше 
та сильніше підступає до мене, я боюсь того лиха. 

-Що ж то за лихо? - з увагою поглянув :на 

неї Кулик. 

-Мій ПилШІ! У лісі простудився, на чолі я
кась rуля появилася, потім прорвалася і гноїться. 
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Тільки мучиться та й годі. Отой Ковзало з ноеа
лем поганим, щоб вони завтра не дождали! гони

ли, гонили до· лісу мого Пилипа, поки не погубили. 
Дерево в Хвадорському з іншими возив до Пінська, 

за Пінськ, аж на Дніпро•Бузький канал. З усюда 
всюдів зганяють теперичка народ до лісу, щоб де

рево возив на отой проклятий канал. Пароплави 

весною хочуть тудою пустити і народ мордують.

Вона пошепки докинула. - Мабуть, війна буде, ке

ровничку. Все то до війни готуються. 

-Ніякої війни не буде, Параско! - твердо 

сказав Кулик. - Люди, звичайно, говорять дурни

ці. І я ще скажу вам, сусідко - ні мені, ні кому 
іншому не говоріть цього. 

-Та я тільки вам . . . Бо погляну у ваші очі, 
керовничку, і мені здається, що ви ріднесенький, 
наш. Свою людину якось можна впізнати голим 

оком, отак поглянеш, а серце й nідкаже - це наш, 

його не треба боятися. А щодо мого Пилипа, то я 

вже й не знаю, що думати, що діяти. Мабуть, ця 
rуля на чолі вже йому не загоїться. Голова онде 

тріскає йому від болю. До доктора хотів їхати, 

та Ковзало з насалем не пустили. Кажуть - від 
праці викручується. А викрутнло б вам кишки! 

Аж за вікном школи хтось крикнув: 

- Параско, іди додому, Пилипові недобре! 

Параска зірвалася з ослінчика. Та на nорозі 

ще nоглянула на Кулика. 

-А ви мене, :керовничку, не гоніть зо школи. 

А як погоните, дітки мої nропадуть. 

** * 
Ніч, що минула, була для Кулика якась непо-

вторно загадкова. Вчора він розпустив дітей на 
зимові канікули аж на два тижні. Свідомість цьо

го- тішила його. Нарешті не матиме потреби при-
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готовлятись до лекцій. Увечорі Параска натопила 

грубу, що огрівала спальню і канцелярію. Було 

тепло і мило. Вікна в канцелярії і спальні були 

порисовані морозом. Великі ласиці на склі уфор

мувалися в якісь фантастичні квіти. За вікнами 

був пекучий мороз. Такої суворої зими не пригаду
вали навіть старші хлябовщани. Та в Куликавих 

кімнатах було тепло. Дивлячись на ласиці у вік

нах, Куликові хотілося мріяти. Отак забути, що 

ти дорослий, вмовити, що ти дитина, і тоді мріяти, 

мріяти. Он, за Стиром, по засніженому болоті, не 
дотикаючись копитами землі, мчать білі коні, тяг

нучи за собою пишні рожеві сани. Гриви буланих 

метушаться на морозяному вітрі, ніздрі роздуті, а 

пишні рожеві сани наче б у повітрі летять за ними. 

А в тих санях ніжна-преніжна молоденька царівна 
у самоцвітному вінку. «Куди ти їдеш, царівно, ку

ди?» - прошепотів до себе Кулик і здригнувся. Десь 

наче б подалік ніби хтось протяжно закричав по

пташиному. Деж він чув той крик, де? Та морозя

на тиша знов запанувала, і Кулик подумав, що це 

йому тільки вчулося. Хотів знов мріяти nо-дитячо
му про царівну, та осоружна дійсність скерувала 

його думки на Пінськ. За два дні поїде він туди 
на обласну учительську конференцію. Але про кон

ференцію йому не хотілося думати, і він почав со
бі вигадувати щось побічне, щось лагідне і заспо

кійливе. Та ось знічев'я прилинула думка про Ма

русю, Сергієвої тітки дочку Марусю. Чи справді 

гарна вона? Сергій казав - бльондинка із ясни

ми зеленими очима. Незвичайна красуня, що по

горджує «Простоязичієм» і дядьками в ликових ло

столах. «Погорджуй, Марусе, погорджуй. Це ж 

звичайний рецидив наших ріднесеньких душечок». 

І Кулик обдумував і важив на терезах свого ро~ 

зуму цю «рецидивну цінність» ріднесеньких душе-
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чок. І висновок сам запросинеп до його міркувань 
у значенні одного тіль~и сл9ва :. aqcyp,11;. · · ' 

· Здавалося,.; що логіка усього' земного -;..;. вепо"=' 
рушна із визначеними Богом законами. , Ось надво
рі ·морозяна і сніжно; на небі зірки і блакитне ве
бо: Краса, суцільна. гармонія краси. . Ось , весняне 
сонце на небі, а на луках заnашні квіти посміха~ 

JОТься пелюстками до· цього сонця. Краса! Он ме

телики гойдаються над левадами, метелики білі, 
строкаті, і вони, хоч би хотіли, не можуть · бути 
інакшими. Є такими, як сотворив їх :Всевишній~ 

Все допасоване, прирівняне і улощене .. А. от «рід
несенькі душечки>>. зробили вилом у цій . гармонії. 
«Я є ніби я, але я й не я. Мені ніби Бог дав рідну 

мову, але я не хочу цієї мови,. бо· Бог, либонь,, по· 

милився. А як Бог ,помилився, тоді мені вільно· цю 

рідну мову викинути на смітник і вибрати собі ін~ 

шу· мову, і я так роблю, і. я гордий, що. так роблю.» 

Роздумуючи так, він відчув у собі якусь. -звірячу 

ненависть і до Марусі, і до тоrо міста, де. вонд жи~ 

ла. Он ще недавно, за Польщі, те місто. майже .еу
цільно говорило по-польському, зараз суцільно. го-:

ворить воно по-російському. Що за абсурд мета

морфози! І чи знайдеться десь у світі, nоза Укра:
їною, якесь місто, щоб за одну ніч nеревтілилося, 

докорінно змінилося? А иоли б отак на зміну nри
йшла своя влада, чи перевтілилося б воно по лінії 
бажань цієї влади? О ні, не перевтілилося б воно! 
Мабуть, та рідна влада змушена була б nобудува
ти «чистилище» для цих «рідних душечок», щоб 
вони в цьому чистилищі «вишліфувалися». 

Це були крайні думки і неприємні, які часто 
навідувалися до Кулика і які завжди псували 

йому нерви. Так на чому ж ще зосередити йому 
свої міркування? Думати про весну? Двадцять 

третє грудня, якраз сьогодні перемогло сонце. Та 
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весна була ще далеко. І взагалі, що привесе ця 
весна. І раптом за віквами знов лунко рознісся 

прикрий пташивий голос. Цього разу Кулик від
разу ж прШ'адав цей голос: це крик павича! Це 
для нього ще одна нісенітниця. Пригадав він і па
к' .итву неділю, яка особливо за тямилася своєю те
атральністю роздачі панського майна иайбідиіпmм. 
Тоді то, під вечір, коли панське подвір'я було вже 
безлюдне, Іофе Ниеель Лейзеревіч з кількома :мо

лодцями подався в сад ловити павича. Обшукали 
усі закутини, иипmорили під деревами, иипmорили 
по кущах аrресту, смородини, порічак- павича ні

де не було. Немов дух безтілесний, зник. Пере
глянули індичий причілок, заглядали до обори, до 

стайні, до всіх хоромив - ніде не було павича. Ву
ла це подія загадкова і немало здивувала вона хля

бовщан. Спершу впало підозріння ва нього, на Ку
лика. Іофе навіть звернувся до Кулика в цій справі, 

та швидко переконався, що завідуючий школи не 
:міг викрасти птахи ва очах юрби, бо сад за низь

ким парканом був ва очах усіх людей, що були ва 
панському подвір'ї. Подія ця потроху призабулась, 

та ось цей крик. Кулик чомусь стривожився ие 

так цим криком, як пізнаю годиною. Якраз стін
вий годивник вибамкав першу годину ночі. Аж 
ось ще одна загадкова несподіванка: за коридор

чиком, у клясі першоклясників піднялися якісь чо

ловІчІ голоси. Хтось наче б голосно говорив ба

сом. Кулик затаїв у грудях віддих і ловив ці чоло

ВІЧІ голоси. Та розмова за коридорчиком раптом 

замовкла. Натомість почувся стукіт парт і шару

діння по підлозі. Хтось, либонь, пересуває парти. 

Це вже пряме втручання до школи сторонніх лю

дей. Кулик відчув себе завідуючим пшоли. Він 

швидко відчинив двері, пробіг коридорчиком і з 

ляскотом натиснув на двері першої кляси. Та в 
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клясі було темно і тихо. Засвітив сірника. Парти 
стояли рядочками так, як їх уставила вчора Парас

ка. «Абсурд!», шепнув до себе і відчув легенький 
морозець по тілі. . Повернувся до спальні і враже
но иаслуховував. Та школу залягла цілковита 

тиша. Стінний годиннІШ нарешті видзвонив годи
ву третю. Кулик тоді роздягнувся і приляг на 

ліжку, ве гасячи, однак, лямпи. Так він пролежав 

до ранку, ве заплющуючи очей. Ранкову блі

дість привітав він із молитовною вдячністю. Вів 
лежав горілиць і втомлена поглядав у кут стелі. 

Спершу цей кут був темнувато-сірий, невиразний, 

але коли ранкова блідість посилилася, Кулик по

бачив на ньому манюньке рухоме сотворіння. Був 
це невеличкий чорний павук, що снував сіті. Дов

гими лапками майстерно чіплявся він за тоненьке 

павутиння, не знаючи геометрії, творив еліпсу, ткав 

иа вій невеличкі квадратики. Ця невтомна і nо
слідовна праця манюнького майстра захопила Ку
лика до такої міри, що він, одягнувшись, ще дов

ший час не зводив із кута свого погляду. Врешті 
пригадав він, що снування павуком сіті майже по
серед зими, це рідкісне явище. І навіщо :йому сіті, 
коли мухи вже давно погинули? Та за цією роз

судливістю наспіла знов передчутлива загадковість. 

Не був забобонний, та щось невидиме і містичне 

легким тремтінням закрадалося :йому в душу. По
чувався в цю мить ніби несамотній, наче б хтось 

кружляв довкола нього, наче б той «Хтось» вдму

хував у нього якусь нестерІПІу тяготу. І ось йому 

вчувся ніби якийсь жіночий рядальний голос. Це 

вже напевно не оманливість, як та, що була вночі. 

Щось таємниче і тривожне пробігло :йому по жи

лах. ·заглянув у канцелярію. Там панувала не

порушна тиша з mmmoтoю панських фотелів та ге

банового стола. Повернувся знов у спальню. По-

67 



глянув у вікно. Та вікно було затягнене ласиця
ми. Аж без стуку до спальні нломоталося їх троє. 
Були всі з крісами. Двох Кулик знав особисто: 

були це Іофе Ниеель Лейзеревіч і той, що стукав 

олівцем по столі - Лєонтій Кузіков. Третій був. 
у мундирі старшого лейтенанта пінського НКВД. 
Цих двоє змалювалися перед Куликом цілком не 

такими, яких він бачив на зборах. Були вони за

раз нахмарені і nідкреслено службові. В очах хо
лодна байДужість. Кулик поглянув на лейтенан
та і зблід. 

- Ну да, ми вот школу бєром на нєсколько 

часов,- озвався Іофе, нахабно поглядаючи Кули

кові в обличчя. 

А за дверима вже голосно затупотіли числен

ні кроки прямуючих до кляси першоклясників. .Я

кась жінка басовито заголосила. «Куди ж воони 

нас поовезуть!» Кулик відразу ж упізнав по го

лосі ТимуІІіиху. З вулички доносилися пирхкання 

коней. Кулик ще дужче. зблід. Що могло стати
ся і чого ввалилися сюди ці непрошені узброєні 

люди? Не сон це поганий? 

- Н1чєво, таваріщ завєдующій. У вашом до
мє апаснасті нєт. Ми толька пєрєсєваєм хлам. 

Кулик здивовано знизав плечима. Крадьком 
поглянув на жовту шкіряну кобур:у при пасі лей

тенанта. «Як усе на ньому допасоване!» - про

майнула думка. 

Із кухні через канцелярію увійшла до спальні 

Параска. Вона тепер уже не мала на лиці рум'ян

ців. Вона була, подібно як і Кулик, бліда і схви
льована. Проте вид трьох озброєних людей її не 

спантеличив. Вона вже встигла зі свого подвір'я 

приглянутися цим людям, коли вони входили до 

школи. 
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Побачивши молоду жінку, лейтенант посміх

нувся. 

- Ну, канєчно, ми пєрєсєваємо хлам, - ще 
раз наголосив лейтенант, дивлячись то на Кулика, 

то на Параску. Він намагався бути веселим і, за при

йнятим у його батьківщині звичаєм, почав зверта
тися до Кулика на «ТИ». 

-Що це таке «хлам», товаришу начальнику? 

- раптом поцікавилася Параска, стоячи у дверях 

канцелярії. 

-Ета, панімаєш, чтото в родє атбросов, ну 

«Сміття», как у вас називают. 

У Кулика ледь-ледь збіглися брови. А за две
рима, в коридорчику, безупину тупотіли кроки. Бу

ли там важкі, мужчинські кроки, були дрібні, жі
ночі, були й цілком дрібненькі - дитячі. Щойно 

шикують їх у дорогу, а вже тупають від морозу но

гами. Що ж буде з ними, коли вони опиняться на 
чистому полі, на завіяній снігом дорозі? 

Озброєні люди пішли до кляси. Непевною хо
дою подався за ними й Кулик. А кляса була вже 

наповнена засланцями. Найбільше було хлябов

щан, але були й морозовичани та лопатинці. По

між партами нервовими кроками ходив то туди, то 
сюди старий Тимух. Руки свої мав зчеплені на 

спині. Він вривчасто питав себе. 

-Куди ж то ми поїдемо, га? 

На парті розмостилася Тимушиха з дочкою 
Оленкою, ЯІ<у вона намірялася видати в м'ясниці 
заміж. Припертись до бабуні, сиділа сирітка Клав
дюня. У вікно дивилося двоє Тимухових синів. 

Були вони насуплені і мовчазливі. Ще минулої вес
ни і літа співали вони з хлопцями вечорами край 
села, і люди здалеку впізнавали їхні дзвінкі бари
тони. Пісні линули буйно й сильно над рідними 

болотами. А ось, тепер, їхня молодеча пісня обір-
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валася. Службовці нового ладу, прибувши з чу

жої півночі, зухвало і нахабно прибрали іх до сво

іх рук і будуть робити з ними те, що ім подоба

ється. 

Коло учительського столика патралювало з крі
сами на поготові четверо енкаведистів. До :кляси 

прибували щораз нові люди, підштовхувані цівка

ми енкаведистівських крісів. Деякі з них глибоко 

зідхали; на обличчях відображалося здивовання і 
непевність. Куди і завіщо? Ще бо такого тут ні
хто не бачив і не чув, щоб без причини, без суду, 

без провини арештовувати людей і вивозити сило
міць у холодні засвіти. Старші люди ще добре па
м'ятали колишні царські часи, а вже всі добре 

знали польське панування, та отак без причини ні 
перші, ні другі людей не арештовували і не виво
зили. 

За Тимушихою на парті сиділа з дітьми .якась 
молодиця. Одна дівчинка, Олюня, років десяти 

- учениця Кулика. Вона дуже легенько одягне

на. Вона великими .ясними оченятами дивиться :на 
свого вчителя, наче б хотіла поспитати про причину 

цієї ось безглуздої своєю жорстокістю сцени. Ji 
менша сестричка, Оксаика, мала неповних три ро

ки. Ії мама оповила всю льняним прядивом. На 
ногах прядиво з ганчір'ям було обмотане волока

ми. В такому «одязі» дівчинка почувалася дуже 

погано. Вона розводила руки і прqсила ІLЛакливо 

маму, щоб її роздягнула. Аж із третьої парти пі

дірвалася на ноги .якась молодиця. Вона ступила 
кілька кроків до лейтенанта і закотисто крикнула. 

-А я от ІLЛакати й не буду! Може, ви хочете, 

щоб я ІLЛакала? Ох-ох-ох-ох, нааачальничкииии, 

помилуйте, помилуйтеее, - реготала вона просто 

в сині очиці енкаведиста. - Тьху! Онде в твоїх 

очах чорти рогаті танцюють! А серця в тебе та й 
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нема, а в серці твоєму сидить гадюка ядовита та й 
сичить. Ха-ха, ви вовком дивитеся на мене, на

чальнику. Вовк :клац':'_:клац зубами, а я слиною та 
в пику! 

Вона справді плюнула в лейтенанта, та не влу

чила. Ії вхоІШли енкаведисти і силоміць потягли 
до Куликової комори. Згодом, крізь стіну, вди

рався до кляси її розпачливий голос. Вона вже 
тепер гірко плакала. 

-Ти з цього села, товаришу завідуючий? 
раптом nоспитав лейтенант. 

-Ні, я тут чужий. Півтора місяця тільки 
працюю в Хлябах. 

- Чи ти знаєш цих людей? 

Кулик обкинув своїм nоглядом присутніх. 

-Ні, товаришу лейтенант, я цих людей не 

знаю. Ви щойно назвали їх «хламом», і мені зда

ється, що ви сказали nравильно. Погляньте тільки 

на он цю молодицю з дітьми. Оповила ту меншу 

прядивом, мабуть, щоб їй співчували. Куркулька? 

-Ні, вона не куркулька, - заперечив лейте
нант.- Це вдова по лісовому сторожу. В Олівін

ського служив. Понял? Он той куркуль, бачиш, 

той маленький, що тупцяє і нетерпеливиться. В до
рогу, сердезі, хочеться, - засміявся лейтенант. 

-Бачу, бачу, - хитро підхопив Кулик. - Цей 
маленький, звичайно, куркуль-кровоІШвець, а та 
молодиця - вислужниця nана Олівінського. Це 

дуже небезпечний елемент. 

-Контрреволюційний, - доповнив лейтенант. 
Він уважливо поглянув на Кулика і викривив гу
би. - Ну, а ти чого так цікавишся? Ти мене не 
підведеш, nонял? 

- Керовничку, ходіть, он люди хочуть з вами 
говорити,- прочинила двері до кляси Параска. 
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Кулик подався до себе, в канцелярію. В ко

ридорчику він наткнувся на Кирила- бувшого па

стуха панеької худоби. За ним стояв із крісом ко

столиций енкаведист. Пастух добрячими очима по
глянув на Кулика і недоладно замугикав. 

-Прийшли і жабрали. А мені що? Я широта, 
мені можна їхати. Як на Шибір, так і на Шибір. 

Кулик мерщій обминув Кирила і з поспіхом 

увійшов до спальні. В ньому все бурлилося, кипі

ло. Отак би йому до рук скоростріл - косив би, 
косив би осоружні nики! «Нерви, мої нерви!» 

В канцелярії Кулик застав Грицька Сучка з 

Сергієм. Грицько Сучок був крайнє переляканий. 
Він стояв при кухонних дверях і цокотів зубами. 

Сергій натомість із сціпленими устами гостро по

глядав на двері, що вели до коридорчика. 

-Що його робити, керовнику? - розвів руки 

Сучок. - Он, подивіться! 

Він відчинив до кухні двері. Там на підлозі 
лежала купа різного одягу. Були тут два кожухи, 

саморобна білизна, з кілька вовняних ряден. Під 
кухонною піччю лежали дві пари повстяників і 

кілька пар старих, але ще незношених чобіт. 

-Ми хотіли це роздати - не дозволили, - по

нуро озвався Сергій. 

- Порадьте, що нам робити? - розвів руки 

Сучок. 

Кулик задумався. Він навіть пройшовся по 

кухні, тримаючи долоню на обличчі. 

- Звірюк треба якось приласкати, - притише

но заявив він. - Тільки приласкати, а так ніщо 

нам не вдасться. 

- Чим приласкати? - злобно вирячився Сер-
гій. 

- Гостинністю, Сергію. Нема ради, треба це 

зробити, для добра тих ... показав рукою на кля-
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су першоклясників. - Я отже маю два літри го-

рілки. . 
- Трошечки так би арсеніку до цієї горілки, -

натякнув Сергій. 

-Ніякої користи з·· цього, Сергію! - докірли

во перебив Кулик.- Треба поспішати. 

-Ну, що ж, у мене знайдеться з десяток яєць, 

- сказав Сергій. 

-Я принесу два десятки! - захлШІала Пара-

ска - Хай вони будуть їм на хворобу! 

-Правильно! -сказав Кулик. 

-Я біжу по сало! - знетерпеливився Сучок. 

Він трохи повеселішав, бо тішив його задум Кули

ка. 

Найшвидше прибігла з яйцями Параска, за 

нею появився в кухні і Сучок із салом. Поки Па
раска підпалила в печі, прибув і Сергій. Кулик 

подався знову до кляси першоклясників. 

-Надворі, мабуть, із сорок градусів морозу, 

товаришу лейтенант,- увічливо заговорив Кулик. 

-Це ще не мороз! - посміхнувся лейтенант. 
- Якби ти побував у Архангельську, тоді зрозу-

мів би, що таке мороз. 

-Може, ці люди мають їхати до Архангель

ська? 

- Забагато ти цікавишся несвоїми справами. 

- В очах енкаведиста злобна здогадливість. -
Поменше цікавости і поменше балачки. Понял? 

-Даруйте, я справді трохи розбалакуюся. Це 

така моя вдача. Чуєте, товаришу лейтенант? За 

вікнами зірвався вітер. Морозяна заметіль! 

Лейтенант насупився. 

-Я раджу вам іти до себе, - підступив Ни
сель Лейзеревіч. - Товариш лейтенант зайнятий. 
Не nерешкоджайте. 
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- Розгрітися б на дорогу! Коли ласка, прошу 
до канцелярії. 

-Це мені подобається! Ти, бачу, своя люди

на. Маладєц! - покляпав лейтенант рукою Кули

ка по плечі. 

Подалися всі до канцелярії. Там стіл був уже 

застелений і заставлений чарками. Край стола бу
ли уставлені тарілки, а посередині на таці диміла 

вже яєшня, перемішана з вишкварками сала. Ку

лик наnовнив чарки. 

-Люблю я, брат, водочку да дєвушкі,- роз

лізло заговорив лейтенант, коли одна пляшка була 
вже порожня. - Ану, ходи до мене, рум'яненька! 

- кивнув він пальцем до Параски, що насуплена 

прислуговувала коло столу. - Ходи ж до мене, 

чого боїшся? 

Він ухопив іі обіруч за спідницю. 

Параска скрикнула і вирвалася з його рук. 

- Ну, дура, чого ти боїшся? Ти думаєш, що 

енкаведисти не мають серця для жінок? 

-Товаришу лейтенант, вона, знаєте, бабйонка 

полохлива, - втрутився Іофе. 

- Акаянниє капіталісти, - міцно застукав по 
столі видельцими Кузіков, - жінкам не давали 

рівноправства. А у нас от, закономірним поряд

ком ... почав прудкіше стукати по столі видель
цями, кидаючи тим думку, яку не важко було збаг

нути. 

-Гей, рум'яненька! - дедалі більше розпа

лювався лейтенант. 

-Параско, ви б принесли мені води! - звуч
но перебив лейтенанта Кулик і підморгнув, щоб та 

взагалі зникла зі школи. 

-Ти напричуд гостинний, товаришу завідую
чий, - простягнув до Кулика руку лейтенант. 
Ти, звичайно, робітничого походження. 
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- Син бідного селянина, - заявив Кулик. 

-Це мене тішить! - гукнув лейтенант. - Да, 
я й забув представитись. - Він знов простягнув 
свою руку.- Собакін, Сємйон Стєпановіч Собакін. 

Таким ім'ячком прІШе~атав мого пра-nрадіда граф 
Бєзухов - герой «Войни і мір» Льва Ніколаєвіча 
Талстова. Порядочная арістократіческая сволоч, 

а? Собака крутить хвостом і гавкає. Ну, як вам 
це до смаку?- звернувся він до всіх.- Прізвище, 

що й казати. Так і дотепер рід мій nід nокровом 
собаки. 

Іофе зас·міявся в кулак. Сміх цей вирвався 
проти його волі. Він швидко стямився і нашоро

шено замовк. 

-Що, може, думаєте, що я сnравжня собака? 

Завідуючий, чи я сволоч, як думаєш? 

- О, ні, я цього не сказав би, - заперечив 
Кулик. - Такі люди, як ви, що люблять горіл
ку ... 

-1 дєвушкі ... 
-Хай буде і дєвушкі; такі люди, що ходять з 

наганами, не можуть бути поганими, чи то, як ви 

сказали - сволочами. 

-Чому не йде з водою рум'яненька? - нага
дав лейтенант. 

-Вона прийде, не журіться, товаришу лейте

нант .. 
-Я ій подарував тільну корову, - похвалив

ся Іофе. 

-Вона матір п'яти дітей, товаришу лейтенант, 

-сказав Кулик.- Діти малі, як горох. 

-Рум'яненька, ходи сюди! - крикнув енка-
ведист. - Вона молодець бабйонка. Ще молода і 

гарна, і бач - п'ятеро дітей. Для таких жінок 
честь і слава в нашій содіяліетичній державі. Ану, 

товариші, вШІ'ємо за рум'яненьку! Так, це мені 
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під смак. Гей, рум'яненька, де ти? Ходи сюди! 
Коли б ти знала, який я добряк, ти вже давно си

діла б у мене на колінах. 

-Товаришу лейтенант, - раптом озвався Сер
гій. - Параска пішла кормити дитину. Вона про

сила вас, щоб ви ... 
-Щоб я? Я все зроблю для рум'яненької! 

-хитко підірвався на ноги Собакін. 
-Вона просила, - стримано вів Сергій, -

ЩОб ВИ ДОЗВОЛИЛИ роздати ЛЮДЯМ ОДЯГ. 

-Що? - визвірився Собакін. 
-Роздати людям одяг, - повторив Сергій. 

-Про це просить вас Параска, рум'яненька 
Параска. Вона ж он як приготовила нам стіл! -
захоплено підкреслив Кулик. 

-Для рум'яненької зроблю все! -махнув ру

кою Собакін. 

Сергій із Куликом кинулися в кухню. Вони 

підібрали на оберемки зібрані речі і з'явилися пе

ред лейтенантом. 

-Пішли за мною! - енергійно гукнув лейте
нант, спрямовуючи свої хиткі, п'яні кроки до :кля

си. - Встати! - різко крикнув він до засланців. 

Люди перелякано поставали на ноги. --- Знай же, 

контрреволюційна бандо - совєтськая власть nро
маху ніколи не дає. Большеник прижмуреним 

оком побачить свого ворога. Та я, щоб ви знали, 

не така свиня, як ви про мене думаєте. Приємність 

вам хочу зробити. Ось вам Брасконія рум'янень

ка присилає дари. Беріть, одягайтеся. Понялі? 

Одяг був розданий тим, кому найбільше був 
потрібний. Люди почали вже шикуватися в доро
гу. На вулиці, перед школою стояв ланцюг фір
манок. Біля коней тупцювали візники. Вони ма

ли завезти засланців до Пінська на залізничу стан

цію. У школі відчинилися на всю широчінь голов-
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ні двері. Закутані в рядна і вовияні хустки, вихо

дили надвір. жінки. З ними їх діти і чоловіки. З 

дверей вийшла· вдова по колишньому лісовому сто

рожеві.· Втулену в дарований кожух, вона несла 

на руках трилітню о:К·санку, міцно притискаючи 
ії до своїх грудей. Олюня дріботіла за мамою, 

держачись за її спідницю. Виходячи на вуличку, 

Тимушиха розвела руками і заголосила. Жалісли

вий її голос· полохлива побрииів над селом. За 
нею крокувала· «божевільна». Вона мала зв'язані 

ланцюжком руки. Підштовхуючи, енкаведист по

гнав її на передню хуру. Вона тримала високо го

лову і роздирливо кричала: «А таки не заІLЛачу!» 

У неї розстебнулася жакетка, шия її оголилася, і 

вона зв'язаними руками не могла застебнутися. Ен

каведист поштовхамн посадив її на передні сани, і. 

прорвалась команда. 

- r атовтєсь! 
На задніх санях сиділа Тимухова родина. Ма

ла вона з кілька клунків хатнього майна. Тиму

шиха не забула забрати подушки і. перину, яку 

приготовила під весілля для своєї дочки. Вона ту

лила до себе онучку Клавдюню і гірко ридала. 

- Поїдемо, онучко, на муки-страждання. Хто 

ж тебе буде доглядати, як я умру? 

А Тимух зняв з голови шапку і крикнув до 

люДей, що прийшли попрощатися під школу. 

-Веселих свят, громадо, поганим словом не 

згадуйте! 

·На власному подвір'ї, тихо плачучи, стояла Па
раска зі своїм Пилипом. ПилШІ мав обв'язану 

рушником голову. І ось виринув перед валкою хур 

дід Семен. Випростаний, з білою бородою, він не
мов статуя з твердого каменю грізно поглядав на 

Собакіна, який спершу не звернув на діда уваги. 
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Ного права рука піднеслася вгору, старечий голос 
рівними тонами зазвучав у :морозяному повітрі. 

-Колись отак Христа Спасителя грішвики 
гнали ва Голгофу. Розп'яли його, сІШсом бік про

били, та ва третій день Він воскрес у Божествеииій 
славі. Ваша дорога, це дорога на Голгофу, мої :ви 
дітки. З Богом у серці ідіть у світ далекий. Хай 
ваші серця будуть спокійні, бо близький вже час, 
коли тьма сатани розвіється і ва землю зійде Хри
стос Бог наш, а хори янголів заспівають: «Осан
на». І тоді воїни сатани- дід грізно показав ру

кою ва енкаведистів, --- трупами впадуть, а круки 
будуть клювати їхнє rpiпme тіло. 

-Малчать! -підбіг до діда лейтенант Соба
кін. Він вихоmm з кобури нагана. Всі завмерли 
в чеканні. Думали, що буде стріляти. Та Собакін 
з розмаху вдарив револьвером дідові у висок. Дід 

важко впав на землю. 

- Пастрєляю, сукїни сини! Разайдісь! 

Люди безладно поступилися. Тоді пронеслась 
команда:- Mappm! 

Валка рушила. Заскрипіли полозами сани, по

переду якась коняка жалібно заіржала. Валка по
чала повільно віддалятися, меншати, аж нарешті 
курява снігу цілковито заслонила іі. В селі все 

затихло, принишкло. Приголомшеного діда вне
сено до хати. 

Кулик зі свого r'анку вражено дивився на зі
в'ялу постать з білою бородою, якої ноги теліпа
лися, коли двоє мужЧШІ несли іі за ріг хати. Пи
лип із широковідкритими очима дивився на батька 
і придушено зойкав: «Замордували тата, заморду
вали тата». Параска заламала руки- заголосила. 

Ніжність іі серця нарешті перемогла дотеперішню 
злобу. Вона метушилася коло діда, хапала звіше-
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ву праву руку і, цілуючи іі, скиглила: «Тату, та

ту, ие вмирай. ие вмирай!::. 

«Скільки ж людяного і Божого в серцях цих 
простих людей!»- думав Кулик, супроводячи по

глядом діда з людьми за ріг хати. - «Яка ж гли

боченна прірва розділює цих і тамтих!» 

Ось це перша жорстока несподіванка нової вла
ди, це перший вияв. Що ж буде потім? Навіть 
пес інколи змилується над дитииою - не кусає, 
а ті не мають МИJІосердя ні до дітей, ні до таких, 
як дід Семен. А це ж щойно починається, а що ж 
буде за рік, за два? 

Сидів уже в спальні ва ліжку з обхопленою 

дОJІонями головою. Під черепом щось йому ви

дзвонювало, щось дзьобало в найчульші місця. 
иерву. З темної безодні шкірили до нього зуби 
якісь фантастичні потвори. Аж годинник на стіні 
продзвонив одинадцяту. Чистий :металевий звук 
наче вирвав його з розпачливого роздумування. 
Знов усе чітко пригадав, і тоді якась фурія наче 

заволоділа ним. Прудко підірвався на ноги і, ніби 
божевільний, влетів до канцелярії. Там на столі сто
яли порожні чарки, порожня велика тарель від яєш
ні. В одній пляшці була ще иедоrmта горілка. Кулик 
ухоІШв з-під груби віника і скісно шмигнув ним 

по поверхні стола. З дзеленьканням попадали на 

підлогу чарки, тарілки, пляшки. Недопита горіл

ка чистою рідиною попливла під стіл. Тримаючи 

в руці мітлу, Куликові хотілося рубонути нею по 

лямпі, що стояла на етажерці, хотілося товкти вік
на. Але в цьому злобиому запамороченні раптом 

відчув свою слабість. Вони діють, а він тільки лю
титься. Коли ж прийде час, що він буде діяти, а 
вони будуть лютитися? Чи прийде такий час? 

Трохи ошелешений простував назад до спаль

ні, тягиучи за собою віника. Осовіло поглядав на 
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білі стіни, на кут, де ще снуnав свої сіті чорний па
вук. Маленький провісник .того,. що. сталося. «Па .. ·. 
аавук!», мимрикнув півголосом і віником здер па

вука разом з павутниням на підлогу. 

** * 
Коли Кулик із Сергієм прибули на вчитель-

ську конференцію, до колиІіІньоГо театру Гольц

мана, зібрані вчителі вже вибрали президію. Згу
щено сиділи вони в рядах крісел, і спізнені nрия

телі з деяким збентеженням, на очах чйсленноі 

вчительської братії та колючих поглядів начаЛЬ

ства з президії, на сцені, знайшли собі місцЯ на: зад

ніх крісJІах, під «Гальоркою». На сцені ж, де ще 

недавно, бо влітку минулого року, п0писувався пер- .. 
ший актор Пінська Лейба Гольцман із своїм сце
нічним персоналом, - тепер сиділи в повному до
стоїнстві члени президії. Головою конференції був· 

завідувач Народнім Відділом Освіти Єлісеєнко. По
біч нього· сидів делегат з Нарком Освіти, з· Мінська .. 
Худерлявий, з рідкими· чорнявими бровами, в· пога

ненько му синьому костюмі - різко відрізнявся сво

єю зовнішністю від Єлісеєнка, що вже встиг на 

«буржуазному» Заході. непогано одягнутись та при
чепуритись; А тут же, побіч делегата з Мінська,. 

розвалився пикатий секретар Обкому партії Жіві

ков, чи Мєльніков. За плечима «Грубшої риби» чо

мусь примістився Іофе Ниеель Лейзеревіч. Чому 

він туди потрапив, що було причиною, що потра

пив він до списку кандидатів до президії - для 

приятелів це була загадка. Представник партії, 

невтомний діяч «Па вапросу» стягування :контин

гентів у Хлябах та в околичних селах, папушено 

цілився своїм м' .ясистим носом на залю між дебе
лим лівим плечем секретаря Обкому партії та спа

дистим незавидним, горішнім суглобом делегата з 

БССР. 
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-Чи бачите?- штовхнув рукою Кулика Сер

гій. - Он та масивненька, що праворуч Ниеель 
Лейзеревіча? · 

-Бачу. Ну і що ж у цьому дивне? 

- Це ж Дуня АвдєєВна! Наша сусідка. 

Ориrінальна була це дама. Плечі мала, як 

на жінку, через міру широкі, волосся чудернаць

кою авреолею обтискало її округле, занадто виду

те обличчя; пампухаваті великі руки тримала на 

животі, що нагадувало приятелям популярну фі
rуру Будди. Та й з усієї її істоти вибивався якийсь 
самовпевнений буддійський спокій. На ії пmроких 

устах малювалася наче б контемпляційна посміш
ка, за якою, либонь, Приховувалася думка: «От на
решті я й потрапила на своє місце!» 

У глибині сцени, над президією, висіли пор
трети Леніна та Сталіна. Величина іх «В чєлавєка 

с двумя аршииамі». Владімір Ільіч, звичайно, з бо

рідкою, Іосіф Віссаріонавіч з дебелими вусами. 

Портрети були прикрашені червоними прапорами. 

На фронтоні півеліпси склепіння, перед сценою, ма
йоріла червона стрічка з білим написом: «Хай жи
вє пєрша учіцєльска канференція Западной Бєла
русі!» Ліворуч, на стіні, строкатіли різні привіти 

московською та білоруською мовами. Сергій по
дітвацькому rапився на стіну з червоними стріч

ками .та білими написами і півшептом мимрив: «да 
здравствуєт асвабаждьонная Западная Бєлорусія! » 
В останньому слові сильніше наголосив «і» і з цим 
кумедно закопилив верхню губу. Потім: «Щирає 
привітання шлє Пінска Учицєльска Канференція 

таваришу йосіфу Вісарйоновічу Сталіну!» І тут з 

міною «Переляканого» лобуряки, наголошуючи 
останнє «У», перетворив свою губу в «ЛіЙКу». Ща
стл, що ніхто його не помітив; сиділи вони в зад

ньому ряді крісел; ті, що займали крісла перед ни-
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ми, були обернені до них сІШнами. Зате вуха не 

потребують бачити, але мають спроможність слу

хати. Якийсь чолов'яга, що сидів перед Куликом, 

з виду незавидний, повернув свою голову профілем 
до приятелів, і це був знак перестороги для необе
режного молодика Сергія. Кулик натомість прони

зав своїм різким поглядом свавільного приятеля, і 

той тоді вговтався та сумирно поглядав на відда
лену сцену з вибранцями цієї вчительської конфе

ренції. 

Куликові ж, після сільської глуші, конферен

ція видалася неабиякою розрадою. Вже наповне
на вчителями заля настроювала його nо-ярмарко

вому, шкода тільки, що не міг він бачити облиЧ. 

Всі вони були спрямовані на сцену, на президію, а 
йому можна було оглядати тільки потилиці, безліЧ 

потилиць. Ось у третьому від нього ряді плоска 

потилиця, нижче широкі бари, на барах туго на

тягнулось чорне пальто. Це, либонь, пінський ку

пець, що, втративши свій «інтерес», чіплявся вчи

тельства ніби дошки порятунку. Трохи лівіше по ре

пана потилиця якоїсь старої жінки. У неї по-хло

п'ячому підстрижене волосся. Далі-подовгастий 
карк із круглою ніби диня головою та ясним во

лоссям. Це напевно поляк, що не встиг утекти за 

Буг і залишився на місці далі вчителювати. Пра

воруч олійком намащена шатенувата голова. Оба

біч лискучого волосся - великі клинуваті вуха. 

Це пінський міщанин, що освіту мав сім кляс по

чаткової школи і якому здавалося, що збагнув усю 

мудрість під сонцем. Кулик помічав щораз :нові 

потилиці, безліч потилиць. Коли б мав фотоапа

рат, напевно цілився б ним у людські спини. йому 

здавалося, що в однаковій мірі можна вивчати лю

дину так з обличчя, як і з потилиці. Коли це бла

городна вдача, то і з потилиці може промінювати 
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флюїд доброти та зичливости, коли ж підступна та 

лиха, колючи~ струмом порекатиме з неі. 

З прихованим упередженням чомусь поглядав 

він на лискучу голову пінського міщанина.· Кан
тястий його карк йому н~· сподобався, лискуче во
лосся було наче прикметою провінційного гох

штаІІЛерства, а клинуваті вуха - апарат до під
слуховування засекречених розмов. ~ивлячись на 

потилицю, Кулик в уяві відобразив його обличчя: 

гостроносе, кретяче, з маленькими свердловинами

очицями, зі шпилястим підборіддям, з нерозгада

ною посмішкою, що викривляє уста косяком, згори 

додолу. Можливо, коли він говорить, його уста 

формуються в косу лінію. Та його цю студійну за

баву ненароком перервав на сцені Єлісеєнко. Стра

шні вилуп'ясті його очі спершу «Обмацали» ряди 

крісел з учителями на залі, потім скупим жестом 

правої руки попросив він на трибуну делегата з 

Наркомосвіти БССР. Уставши зі свого nрезидіяль

ного місця, делегат з Мінська певною ходою попро
стував на ріг сцени, до чатпрокутника з обведеним 

бар'єром та похилим столиком. Невеличкий та ху
дерлявий чоловічок поклав свої списані папери на 
столику, наложив на ніс рогові окуляри, і всі на 

залі чекали, либонь, на пискливий тенорок. Але 

виявилося, що дзвінкий баритон був суцільним за

переченням зовнішньої мізерноти. ~елегат гово

рив чІtстою білоруською мовою; з перших слів уже 

можна було відчути в ньому вправного оратора. 

Але дзвінкий ба ритон не зазвучав новою нотою -
бринів він відомим уже всім совєтським річищем. 

Починалася ця промова від <<Нечуваного утиску 
польськими поміщикамн трудящих братів Західньої 

Білорусі» і кінчалася «радісним визволенням та 
світлим майбутнім під сонцем сталінської консти
туції». Коли делегат, до прикладу, вигукував: «Хай 
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живє Западна Бєларусь!», приявні заглушували 

його оІLЛесками, коли ж черговий його вигук був: 
«Хай живє беларуска ПінщШІа!», тут приявні по
скупилися з оІLЛесками. Це значило, що вчитель

ське зборище любить і шанує білоруський народ, 
але Пінщини не хоче йому подарувати. Це :його 
явно збентежило і щоб вийти зі своєю промовою 
переможно, високим тоном крикнув похвалу Ста

лінові. Заля миттю відізвалася бурхливими оІLЛе

сками. Хтось голосно крикнув: «Слава Сталіно

ві!» Приявні підірвалися на ноги. Якась учитель

ка, либонь, та з підстриженою по-хлоп'ячому голо

вою, затягнула Інтернаціонал. Із сотень уст ви

рвалося: «Вставай, прокляттям заклєймйонний ... » 
Президія вишикувалася на струнко. Іофе Ниеель 

Лейзеревіч з-поза ІLЛеча секретаря Обкому партії 

грізно цілився на залю своїм м'ясистим огіркува

тим носом. Урочисте піднесення тривало з кілька 

хвилин і потім Єлісеєнко відкрив дискусію. 

ПерІІШЙ забрав голос місцевий жид із чорною 

кучерявою головою. Сперся на бар'єр трибуни і 

почав жахливою мовною мішаниною. 

-Ми, таваріщі, знайшлися, пажалоста, в бар

дзо харош врем'я. Нас чекає бардзо харош життя. 

А ми, пажалоста, віримо в харош життя під солн
цем сталінской конституції. 

Ці останні чотири слова він сказав піднесено 

та впевнено, либонь на мітингах засвоїв іх правиль

не звучання. його, як і годиться, заглушили оп
лески, і він витязем зійшов з трибуни. 

Цей перший, хоч і безглуздий, виступ розпа
лив у багатьох бажання виговоритись. Круглого

ловий поляк, що сидів перед приятелями, незаба
ром теж попросив голосу. його Єлісеєнко покли

кав на сцену, хоч він бажав говорити на місці, в 

гущі учительської братії. Трохи соромливо погля-
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даючи з трибуни на приявних, він почав місцевою 

українською ~овою, яку засвоїв nід час свого дов

голітнього вчителювання на селі. 

---Дорогі товариші і товаришки, --- підняв він 
голову,- справа мови в школах, це важлива річ. 

Ось ми чули від шановного делеr'ата з Наркомо

світи БССР, що тут, у нас мають бути тільки біло
руські школи. От це й мене лякає. Я вже п· ят
надцять років учив дітей у селі Піньковичах по

польському, і нічого не вийшло. Діти не розуміли 
вчителя, вчитель не розумів дітей. Таке буде й з 
білоруською мовою в тутешніх школах; тутешні 
діти її не розуміють, і, здається мені, ось ці :колеr'и 

та колежанки, що на залі, теж не знають білору

ської мови. Чи не краще було б дати Пінщині 
українські школи, бо такою мовою говорять усі ту
тешні села. 

Виступ поляка наче підірвав офіційність бі
лоруської та російської мов. Оживилися нечислен

ні вчителі поліщуки та горстка галичан, що сюди 
прибула вчителювати за Польщі. На трибуні з'я

вився якийсь немолодий учитель з більмом на лі

вому оці. Вид його був селянський. Він загово

рив милозвучним місцевим українським діялектом, 

добродушливо поглядаючи на залю. 

-Я, товариші, працюю в Пінщині тридцять 

рокіц. Місцевий народ я знаю прекрасно. Народ 
цей прагне, щоб його дітей вчили по школах укра
їнською мовою. Бо українська мова, це й рідна 
мова поліщука. Якщо ж постануть у нас тут біло

руські школи, то це буде велика кривда для місце
вого населення. Я, товариші, обіруки підіймаюза 
українську школу! 

Він і підняв обі руки, що його трохи осмішило, 
бо мало було між учителями ентузіястів украін
ської мови. Проте хоч рідкі, але голосні оплески 
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заляскотіли на залі. До них і прилучився вигук 

Сергія, що через міру одушевився і кричав: - Пра

вильно, цілком правильно! 
Кулик сіпнув його за полу піджака, і той тро

хи отетереніло вгамувався. 

-Хочу промовляти, - шепнув він до Кулика. 
- Мені ж вільно, я ж рівноправний член цієї кон-

ференції. 

-І наговорите дурниць, Сергію. 

- Чому? - ображено подивися на Кулика. 

-А тому, що пінська гімназія ніякою мірою 
не могла начинити вашу голову україністикою. 

Зрозуміли? 

Сергій нарешті зрезиrнував зі свого виступу. 

Зате наслухавшись реплік з трибуни, Кулик попро

сив голосу. Був він ось тут ніби звичайним сірим 

учасником конференції, але нікому з приявних не 

могло спасти на думку, що Кулик- це молодий 
історик. Знав він докладно історію України, ще 

у Вільні довгими роками мозолився над творами 

Грушевського, Лшmнського, Дорошенка, Круп

ницького; кожну розвідку чи довідку про Україну 

виловлював, ніби ластівка мухи. І от тепер йому 

судилося вперше боронити українськости своєї вуж

чої батьківщини- Полісся. Почав він чистою лі

тературною українською мовою. Говорив спершу 

про минуле Полісся, про присягу вірности Пінщи

ни Богданові Хмельницькому (зручно поминув те, 

що це шляхта Пінщини складала присягу), наго

лосив так, що це ввесь на род піддався під опіку 

найбільшого гетьмана України, який хвально воз'
єднався з великим русским народом. Правда, ко

ли вигукував він про «Хвальне воз'єднання», щось 

йому зашкребло в горлі, але «кесареве треба ж від
дати кесареві». Сміливість та читкість викладу 

звернула увагу делегата Наркомосвіти БССР, Єлі-
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сеєнка та інших; Ниеель Лейзереві ч, хоч і тупиця 

в цій справі, .повернувся своїм носом до прелеrента 

і наставляв свої вуха. 

Відтворивши істори~не тло Полісся та його 
приналежність до України, Кулик почав говорити 

про місцеву мову. Порівняв її з літературною мо

вою і легко доказав, що поліський говір, це ж май
же найчистіша українська мова. Білоруське «акан

НЯ» заперечив поліським «Оканням». Потім свій 
виклад підсплив місцевим фолкльором і утотож

нив його із загальноукраїнським. Цитував пршю

відки, пісні, різні обрядові церемонії. Запоморо

чив усіх своєю рутиною, своєю послідовністю, за
сипав усіх цитатами й датами і на закінчення nід
несено сказав: «Але совєтська влада не піде слі

дами царської політики! Совєтська влада, це на

родня влада, а як народня влада, вона робитиме 

те, що миле народові. І я вірю, що наша дорога 

комуністична партія на чолі з великим товаришем 

Сталіном не відмежать поліського населення від 
совєтської України.» 

Заля привітала промову Кулика так, як і вчи

теля з більмом на оці. Рідкі оплески розсіяно за

лопотіли на залі. Це значило, що ерудицію Кули
ка не надто високо оцінили вчителі, які являли со

бою справжній «Вавилон». Бож тут, в залі теат
ру Гольцмана, сиділи на кріслах і жиди, і nоляки, 

і москалі і найбільше малоросів та хахлів, яким 
Украіна потрібна так, що минулорічний сніг. 

Коли наш прелеrент сходив із трибуни і nря
мував на задній ряд, до Сергія, ненароком зустрів

ся віч-на-віч із клинуватовухим міщанином. Те, що 
вичитував Кулик з кантястоі потилиці, nотвердило 

реальне обличчя «жевжика» з намащеним волос

сям. Мав справді кретяче обличчя з очицями-свер
дловинами. Вони й уп'ялися в Кулика двома жа-
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ринками. Уста скривилися :косяком згори додолу. 

«От і вона, рідна душечка», зціпив зуби Кулик, 

приспішено прямуючи на своє місце. 

Сергій променіючими радістю очима зустрів 
Кулика. Здавалося, що щойно тепер упізнав він сво
го шкільного зверхника та приятеля. Скільки ж му

дрости міститься в його голові. Він сам нарахував 

з його промови десять дат, тридцять імен з минулих 
віків. І ця ось учительська сірина видалася йому 
наче миршаве зілля перед :красенем дубом, .яким 

для нього, для Сергія, був тепер Кулик. Та рап

том залунав на залі трохи сіплавий голос. На три

буні вже був той, з намащеним волоссям. Сергій 
торкнувся пальцями до Куликавої руки. 

-Ах, це ж землячок. Копицею його звуть. 
Родився на селі, але в Пінську виховався. Пред
ставник пінських міщухів. Сволоч! 

А Копиця трохи втягнув шию в плечі, висунув 

свій гостроносий вид поза бар'єр, до перших рядів 
і почав, жестикулюючи руками. 

-Ну і вот, товариші-педагоги ... Я лросто 
поражан усім тим, що почув від товариша Куліка. 
(Він спеціяльно наголошував «і», зиркаючи вдаво
лена на секретаря Обкому партії.) І от я поражон, 

товариші. Товариш Кулік, канєшно, єрунду гово

рив. А єрунда являється в тому, що він місцеве 
простоязичіє прикріпив до українського простоязи

чія. Собственно говоря, колись було інакше, :ко
лись ніхто і не чув про так званих українців, :ко
лись правельним смислом опредєлялось мужиків 

.як малоросов. І от, бачите, - підняв високо голо

ву, чекаючи на оплески. Але, крім Дуні Авдєєвни, 

ніхто його лясканням долонь не удостоїв. Голова 
конференції, Єлісеєнко, невдоволена наморщив 
своє бридке чоло. З вилуп' .я стих його очей безмов

но стріляла репліка: «Ах, темна ж ти махорка, ах 
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безпросвітнє воротило, коли ще говориш про мало

росів». Секретар Обкому партії цинічно надув своє 

опукле обличчя, навіть Ниеель Лейзеревіч зніяко
вів та чомусь почав н~тираm кінчик своrо воса. 

Та Копиця не з тих, щоб розумів мову мімік, до то

го ж начальство було за його плечима, а публіка. 
що r'апилася на нього із залі, мало його обходила. 

Це ось народ, якого треба врозумляm, і він почу

вався до обов'язку його врозумляти, виявляючи 

фатальну загонистість Кулика. 

-І вот, - вів він далі, - єрунда в Куліка 
проявилася ще й у тому, що він хотів би, щоб тут 

завесm простоязичні, чи пак малорускі школи. А 
це значить, що він хоче витіснити благородний рус
ский язик і водвориm на його місце відсталу се
лянську говірку. А це й значить--- бий у затилок 

культуру і тоді да здравствуєт безпросвітність про

стоязичія. Вот как! - Знов задер голову. Та й 
цього разу не підбадьорєно його оплесками, навіть 

Дуня Авдєєвна, зиркаючи на начальство, перед
бачливо не проявила себе. -А тепер друге питан
ня,- не вмовкав Копиця. -Тепер справа ще од

ного простоязичія, так званого білоруського. Це 

теж, за звевінням - єрунда. Якщо постануть тут 
білоруські школи, це значить- бий у затилок бла
городний русский язик і да здравствуєт білоруське 

простоязичіє. Вот как! А я кажу, що нам тільки 

і тільки потрібна русска школа і чудесний русский 
язик. 

Останні три слова він прокричав. Не дочекав
шись і цього разу оплесків, він зійшов зі сцени на
козюблений. 

-Особливість, що й казаm! - шепнув Сергій. 

- Незаступимий! - щиро засміявся Кулик. 

На промову Копиці міцно зареаrував Єлісеєн
ІЮ. Він твердим тоном наголосив, що тепер, у 
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СССР між братніми народами нема ні простоязи

чія, ні мужиків, тепер є всі вільні в братньому єд

нанні з великим русским народом. Малорос, чи про

стоязичіє, чи мужик уже давно відійшли до архіву 
історіі, і порадив Копиці прочитати тритомник істо
ріі СССР, Краткій Курс Історії ВКП(б). Він на
віть вибачився перед делегатом з Мінська, що то

вариш Копиця у своїй несвідомості та засвоєних 

пережитках помилково потрактував і білоруську 
мову, якою то промовляв делегат. Цю тактовну 

репліку голови конференції одобрили всі учителі 
гучними оплесками. 

Копиця прищулився, цілком утягнув шию в 

плечі, тільки клинавуха стирчали над висками, 

творячи контраст із лискучим волоссям. Не так 
сталось, .як бажав він. 

** * 
Сергій увів Кулика до Марусиного дому не го-

ловним входом від вулиці, а другим, «глухим», від 

подвір'я. Гості прибули без попередження і тому 

потрапили на домашню сцену, ніби непрошені ста

тисти. Непорозуміння між старими виникали май

же кожного дня, і в цих домашніх сценах завжди 

«ВЛадствував» хриплавий альт Єфросинії, матері 

Марусі. Старий Валентин, батько Марусі, звик 

уже до домашніх сварок, ніби жидівська коняка до 

старої брички. На зливу слів своєї дружини відпо

відав мугиканням. І тепер стара Єфросинія nорпа

лася коло печі в довгому чорному халаті і густою 

тріскітнею слів «щедро обсШІувала» свого чолові
ка. 

- От і бачиш: хіба з тобою можна жити? Ти 
все, як не люди. Казалаж-направ канапу, ри

пить, передня ніжка хитається. Так ні, гірчиця он 

йому на .язик. Ти, мовляв, голосніше р:1mиш. До

ленька ж моя, онде, да й нещасливая! А борідка? 
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- взялася руками за боки. - По біса тобі цапина 

борідка? Запустив, онде, та ще й руду, та ще й 
ножицями клином підстригає. 

- Угу, стара, поговори, на серці полегшає, -
перекосив голову Валентин. - І сказано ж - язи

ком жінка та потраІШть свою жовч на віск перето

пити. Еге ж, істинна правда. 

І словесна перепалка обірвалася - до кухні 
ввійшли гості. Для Валентина, це бажана виручка. 

Він прудко встав з крісла і простягнув до Сергія 
руку. 

-От і прийшов, от і добре, що прийшов. А я 
вже навіть і згадував тебе. Ну, а це? 

-Це пан, чи пак товариш Кулик, мій шкіль

ний зверхник, -незв'язно почав Сергій. 

--- Цікаво, дуже цікаво познайомитись, --- про
стягнув і до Кулика свою руку Валентин. - А он 

і моя жона Єфросинія. Угу, жона Єфросинія, так 

і в метриці записано. Сідайте ж, молодий гостю, 
ось тут, на канапі. Пожалоста- побесідуєм. Но
винками, здається мені, нас потішите. Час, як зна

єте, багатий на новинки. 

Кулик посміхнувся і ступив крок до канапи. 

Але його несподівано і суворо зупинила Єфроси
нія. 

-Рипить, одна ніжка хитається! Ви, молодой 

человєк, почекайте хвилинку. --- І гукнула у про

чинені двері, що вели до вітальні.- Марусе! Два 
крісла гостям! - Потім знов повернулася до гостя. 
- Як от, молодой человєк, коли домашній мебель 
та й попсується, що б ви робили? Коли, онде, та 
крісло вийде зо строю, чи стіл викоситься, чи ка
напа неприємні звуки випускатиме з-під пружин, 

що його діяти, га? 

Кулик знизав плечима, трохи спантеличено 
поглядаючи в прижмурені очі старої жінки.- Що 
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я робив би, питаєте, матусю? Мабуть, спробував 

би направити. 

-От і правельність говорить вашими устами! 

- Бтішилась несамовито і почала совгати вказів-
ним пальцем у Валентина, що своєю «Холоднокров

ністю» та тактовними посмішками хотів замаску

вати неприємну домашню сцену. -От і нормаль

на ваша відповідь: коли щось попсується, треба на
правити; молоток до рук, як треба, то й цвяшок, 

чи пилку, чи геблик, і - до скаліченого місця. От 
я йому й кажу- не перестала цілитися в чолові
ка, -от я йому кажу: направ канапу, а він «угу», 
та «угу». А тільки б не лінувався і молоток та 

цвяшок до рук і все було б зроблене. 

- Та хто тобі канапу буде цвяхом ремонтува
ти! --- не втерпів Валентин. --- До меблів підходить 
долото, свердлики і клей, добрий столярський клей, 

Єфросиніє! Тільки партачі орудують цвяхами, 

тільки партачі! 

І цю фахову репліку господаря хати перервала 

Маруся: Стояла вже в навстіж відчинених дверях із 

кріслами. Кулик мовчки привітав її кивком голо

ви, Сергій кинувся до дівчини і перебрав від неї 

крісла. На привітання Кулика Маруся відповіла 

скупенькою усмішкою і хотіла вернутися до віталь

ні. 

-А я ж хотів тебе познайомити, Марусе! -
похопився Сергій, коли Маруся nовернулася до го

стей спиною.- Це мій друг, чи пак завідувач хля

бівською школою. 

Маруся nовернулася обличчям до кухні і до

питливо, з легкою кокетерією, поглянула на гостя. 

- Я чув про вас похвальні речі, - зробив тро

хи театральний жест рукою Кулик. 

92 



-Це Сєрожа, - засміялася дівчина. - Він, 

либонь, усіх ;хвалить. Та я не заслужила, щоб ме

не хвалити. 

-Може й не заслужила, - пожартував Ку

лик. 

-Чому? - насторожилася дівчина. Вона лег
кою ходою підійшла до :канаІШ і сіла на тому місці, 
де не риnіло. Знала «слабості» в рідній хаті! 

-Дуже небезпечно гарних паниочок хвалити, 

-почав ніяковіти Кулик, бо Маруся своєю :красою 

зробила на нього велике враження. 

-Ах, як ви чудно говорите! - зареготала во

на.- Удівітєльно! 

- Чому «чудно» ? - підніс угору плечі Кулик. 
Зиркнув теж на Єфросинію, що намірилася щось 

сказати. - Вибачте, може, не розумієте мене? 

-Чому ні, - розумію! Тільки ж якось чудно. 

-Виглядаєте ніби на городського . . . а от по-
мужицькому реч ведете, - підступила Єфросинія. 

-Ну, а ви, коли ласка, може, з Москви приїха

ли? - раптом вирвалося з його уст. Відчув різ
кість у своєму голосі і засоромився.- Ну то як же 

мені говорити з вами? Може, nо-німецькому? 

-Ви говорите по-німецькому? - здивувалася 

Маруся. Ми якраз минулого року nроходили ні
мецьку літературу. Та я, на жаль, учуся французь
кої мови. 

От і бачите, тож як мені з вами розговоритись? 

-По-китайському! - вмішався Сергій. - А 
якщо не вдасться і по-китайському, тоді на миrи, 

як :козак Руданського з рабином. 

Спантеличився, прикусив губи і почервонів, ні
би дітвак. Рятувало його, проте, те, що ні Маруся, 
ні іі батьки навіть і не чули про Руданського, не то 
що його читали. 
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-Що ж тепер нам діяти? - розвів Кулик ру

ки, вдаючи заскоченого. 

-Ви чудово говорите по . . . ну, по-мужиць
кому,- з натугою в:Іmалила Маруся.- Ви якось 

гарно зм'якшуєте оті «СЯ» : наприклад - бився, 
женився, голився, все ся та ся. А тут прості люди 
закінчують на «Са». Наприклад - женивса, лю

бивса. 

-Та воно он у Вістрові вже й на «СЯ» гово

рять, - вмішався Валентин. Він був менше на

пастливий і навіть почав говорити рідною мовою, 

що йому йшло природньо-легко та гладко. Добро
вільне самоприневолення до чужої мови творило з 

них якісь натягнуті, неповоротливо штивні істоти. 

Марусі ще якось вдавалося виговоритись по-мос

ковському, але старим не везло. Єфросинія жах

ливо калічила русску мову місцевими словами, Ва
лентин здебільшого орудував мовним зліпком пін

ських міщан. - От і Сєрожа ніяк не може розста

тися із хлябівською говіркою. До гімназії ж уча

щав, манірність городську засвоїв, по-польському 

добре говорить, та й русску мову напевно вивчив, 

а хлябівська словесність так і тримає його в своїх 

обіймах, - трохи докірливо розводився Валентин. 

Кулик не вдався у суперечку зі старим Вален

тином, натомість цілком ненароком звернувся до 

дівчини. 

-Чи можу вас називати Марійкою? 

-Марійкою? - ворухнулася на канапі дівчи-

на, що аж рипнули пружини під хитливою :ніжкою. 

-Чому я маю бути Марійкою? 

-Бо так краще, бо так гармонійніше, ну, ми-

лозвучніше, - захопився Кулик. - А так, як вас 

тепер кличуть, мені нагадує одну пісню. 



-Маруся атравілась, в бальніцу павєзлі, 
підхаІПІв Сергій. - Моя прекрасна родичка хоче 

бути Марусеіо, що до пmиталя везуть. 
Знов його мова обірвалася, спаленів по вуха. 

Загнався в нетактовність повище власної чуприни. 

Маруся не звернула найменшої уваги на слова 

Сергія; вдала, ніби не чула. Натомість жвавіше 
почала «Обмацувати» своїми гарними зеленими 

очима Куликове обличчя. 

-Ніякої милозвучности я не відчуваю в «Ма
рійці», пане ... 

- Іване! - поспішив з виручкою Кулик. 

- Ви Іван? - засміялася вголос ні то глузли-
во, ні то з натяками безжурної веселости. -Як то 

дивно, що ви Іван. Я ніколи не могла б припустити, 

що вас називають Іваном. 

- Пересічне в своїй популярності, нема на це 

ради, - зам'явся Кулик. 

- А може б так вас Ваньою кликати?- від
плачувалася старицею дівчина. 

-Баня, Таня, баня, ні, так негарно! - не 

втерпів Сергій. 

- Героїчна русска мова в здрібнілих формах 
імен власних трохи, сказати б, схибила, - почав не
винним тоном Кулик, витримуючи спокусливі зир

кання дівчини. 

-Цікаво, цікаво, - ще раз ворухнулася на 
канапі, на що пружини під хитливою ніжкою озва
лися рипінням. 

- Бо от з Івана робити Баню, це те саме, що з 
Марусі робити Маріяна чи Маркіяна. В нашій рід
ній мові, яку ви називаєте «мужицькою» -Кулик 
зідхнув. - Ах, що за припізнілий анахронізм! Тож 
У нашій мові все чергується так, як Бог велить: Є 
Марія, є й Марійка, є Іван, є й Івасик, є Василь, є 
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й Василик. Не те що Василя перемінюють у Васю, 
Володимира у Вову. 

Цій розмові прислухалася Єфросинія. Пиль
но наставлила вуха, але не могла всього як слід 
уторопати. Зрештою, мала вона свої думки, що 

безперебійно колоточилися в її голові. Скрадливо 

підійшла до Кулика і ненароком поспитала. 

-Скажіть, молодой человєк, чи побачу я сво

го Льоню? 

Кулик зніяковіло поглянув на худу жінку у 
чорному довгому халаті, що скидалася на нічного 

привида, і відповів навмання. 

- Звичайно, що побачите, матусю. Це ж, зда
ється, ваш син? 

- Розумно говорите, молодой человєк, так воно 
і єсть: Льоня мій син. А матусею називайте мене, 
бо то ласкательно в ухах відбивається. Так :каже

те, що я побачу мого Льоню? 

- У Львові на інженера вчився, там його й за
стала війна, - забрав голос Валентин. - Мої руки 
все . . . - висунув їх перед себе з напучнявілими 

вузловатими пальцями. - Коли б не ці руки, Льо

ня не зміг би вчитися на інженера, Маруся не мо

гла б ходити до гімназії. От що значать мої руки! 

- Він столяр, - пояснила Єфросинія. - Руки 
в нього справді золоті, та тепер он рожою пойняли

ся. Не те, що колись. Ізгугнявів старий, поговорити 
не можна. 

-Ах, мамо! - перебила Маруся. -І завели 
ж розмову! 

-Що ж ви майстрували? поглянув на 
«власника золотих рук» Кулик. - Мабуть, меблі? 

-Меблів менше, зате домовни більше, - щи
ро признався Валентин. - Он улітку, перед вій

ною, золотий час був для мене. Смерть тоді різо

нула :косою по міських знаменитостях. Спершу по-
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мер начальник сеим1ку, два дні пізніше упокоївся 

заступник старости пан Хабурський, потім простяг

ся на дошці з громницею в руках пан бурr'омістер. 

Домовинки я ім змайстрував, як і годиться знатним 

небіжчикам. Дубові, політуровані на бронзовий 
колір. Ніхто кращої домовини не зробить у місті 
від мене. Я вже то так дошки допасую, ті кутики 

так зв'яжу, так усе вигеблюю, rляспапером вигла

джу, в головах дошки кривою л1н1єю випну, щоб 
мертвій голові вигідніше було лежати. От воно що 

мої руки! 

-Татку!- різко перебила Маруся. 

-Ну й чого перебиваєш, доню? - лагідно на-

пімнув батько. - Хіба ж це ганьба для нашого 

дому, що мої руки чудеса потрапили творити? А 
комісаря поліції, пана Зайончковського, що втопив

ся на Каралині, хто вшанував домовиною? Про

шу дуже, вельможний пане, ось вам палацик на 

вічний відпочинок, а ваша жона та хвамілія хай 
уже винагородить чудесного трудівника. І вина

городила - сто золотівак не пошкодувала! Як он 

лежав у домовині, скидався на князя чи генерала. 

Дута оркестра супроводила його на кладовище. 
От що воно мої роботящі руки! 

-Не хвалися вже, старий! - командно пере

била Єфросинія. - Що було, з водою спливло. Ми
нулою славою хочеш теперішню недолугість при

крити. А от нема та й нема мого Льоні, молодой 
человєк, -знов звернулася до Кулика. - З дня 

на день чекали, виглядали, а його нема та й нема. 

Аж один студент та й приїхав зі Львова, та й від
відав нас. І ми довідалися, що мій Льоня хворий, 
на сухоти хворий. У nпшталі лежить. Ох горе 
моє безмежнеє! 

Вона почала сновигати по кухні, чорний халат 
мішком спадав з ії худих плечей, потік розпачли-
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вих слів пучнявів, підносився до істерії. Вона те

пер виливала свої жалі «Простоязичієм». І взагалі 
:московська мова в домі Богдановичів, подібно як і 
в інших міщанських домах Пінська, була тільки 
для «доброго тону», коли ж виникало якесь горе, 

якісь турбоm, рідна мова сестрою жалібницею, го

лосухою похоронною бриніла, зворушуючи прибиті 
серця. І як його заступити чужими фразами такі 
ось зворушливі мінорності, як: «Ох гірка ж до

ленька моя!», «А m ж кинув мене та й nішов nід 
хрест дубовий, а я зозулею сизою самітно кукаm
му в зеленому лузі!», «А трястя тобі та й у nечін

ку!», коли спричинником горя є якийсь лиходій. 
Кулик нишком nоглядав на Єфросинію, що за

мітала кухню своїм довгим халатом і безупину ви
ливала свої жалі співною українською місцевою го

віркою. 

- А як учився у гімназії, синочок мій! Меда
лю на nохвалу та й дістав. А потім кавалером та 

й nоїхав, тай у студенm записався. - Підступила 
до Кулика. - А він і буде у ваших роках, молодой 
человєк. І такий рослий, як ви, тільки ж волос у 

нього ясненький, і очі в нього ясненькі. Маруся в 

нас виродилася, очі її зеленою краскою світяться. 

В мене їх тільки двоє. 

- І двоє nомерло, - докинув Валентин. - Як 
домовинки я робив, то плакав та дошки цілував. 

Були, були, та й нема. На сухоти nомерли. 

-Он має чим хвалитися! - блиснула очима 
Єфросинія. - Родинним своїм добром хвалиться! 

Тріснула дверима і зникла у бічній кімнаті. 
Звідm глухо долинав її розпачливий голос. 

-Це її годинка, стара мусить відтарабанити 
свою nовинність. -Поглянув на годинник з дзи
rарами, що тікав на стіні. - Так, у восьмій заспо
коїться, nотім nіде спати. А ти що, Сергію?- рап-
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том звернувся до племінника. - Учиш, значить, ді
тей? Ще неда~но тебе вчили, тепер, бач, ти учШІІ. 

На інженеравирихтувався б, як он мій Льоня. 
-Ще може й вирихтуюся, мимрикнув Сергій. 

-Спершу повчителюю, а Потім розглянуся. На все 
приходить свій час. 

Як тільки минула восьма, за стіною притих 

голос Єфросинії. Валентин підморгнув до Сер
гія. Цмокнув язиком, що мало значити: «А не 
казав я? Як місяць має свою звичку мандрувати 

по небі, так моя стара має свої душевні нахили. 

Покричить собі, позойкає, втомиться і потім краще 

СІП:ІТЬСЯ. » 
- Побалакайте собі, а я піду, - шепнув він до 

молодого товариства і навпшсrиньки попрямував до 

вітальні. 

-А я чомусь думав про вас, панно Марійко, 
напередодні Різдва думав, - підсунув своє крісло 
до канаІП:І Кулик. - Думав про вас у прикрих об

ставинах. 

-Думали ... про мене? І ви справді хочете 

мене Марійкою називати? 

- Якщо дозволите. 

Замість дати згоду, дівчина засміялася вголос, 

підносячи вгору свою голову. 

-Не смійтеся, панно Марійко, - вів далі Ку

лик. - Можна особисто когось не знати, але про 
нього думати. Можна навіть уявою створити милу 

дівочу постать і обожнювати як реальну. Та мої 
уявлення про вас були безпомилкові. Такою я ба

чив вас своєю фантазією, як оце бачу тепер. Мож

ливо, коли б я вас зустрів на вулиці, підійшов би і 

привітався. Чи, може, нагнали б мене? 

-Не знаю, - крутнула головою. Вона тепер 
уважніше почала приглядатися гостеві; в її гарних 
зелених очах малювалася якась чарівна, навпіл ко-
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кетлива, навпіл мелянхолійна цікавість. - Коли б 
підійшли з Сєрожею, напевно не нагнала б вас. 

За стіною, у вітальні, старий Валентин, либонь, 

хотів побути насамоті. Вів так завжди робив, коли 

його жінка зачинялася в бічній кімнаті, щоб там 
«Відтарабанювати» свою годинку. Та цього разу 

його спокій був несподівано знівечений. Валенти

виха зачула його тиху ходу, причаїлася, ніби дика 

кітка, і тоді, коли Валентин хотів розмоститится 

в старому фотелі, під натопленою грубою, прокра

лася духом до вітальні. 

-Ага, от уже й до теплої груби горнеться, -
вишкірилася жовтими пеньками у верхній щелепі. 
- Надворі он мороз, а я спину та й до груби, хай 
кості в теплі розм'якчуються! Ой скис та розм'як-. 
чів ти в мене, ой як розм' якчів! А от борідку за

раз же зголи, а завтра та й у дорогу! Завтра вран

ці, як годиться батькові, - на станцію! Купиш 
білет і до Львова по синочка. І ніяких розмов, ні
яких викрутів. Найвища вже пора, щоб Льоня був 

між нами. 

- Угу, Льоня, звичайно, мусить бути між на
ми,- затинався Валентин.- Та цю справу треба 

ж обміркувати. Так о, знічев'я ... на галай-балай 
- не годиться. З тобою воно, Єфросиніє, важко 

розсудливо договоритись. Спалахуєш та спалаху

єш. А холодним розумом багато чого можна зро
бити. Це тобі не жарт - з п'ятсот кілометрів до 
Львова! 

-П'ятсот кілометрів! - верескнула Єфроси
нія, - дороги кучмак старий боїться! 

Суперечка у вітальні посилювалася, і це псува
ло нерви гостям. За кожним вигуком Валентинюси 

Кулик здрігався, Сергій заспокійливо поглядав на 
нього: мовляв, зверхнику мій, коли ви вже завіта

ли до цього дому, треба освоювати вухо до різних 
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звукових пікантностей. Такий тут порядок, і ніхто 
його, либонь, ие змінить. Маруся ж, на велике ди

во, преспокійно сиділа на канапі і, здавалося, ціл
ком не реаrувала на підв~щені голоси її батьків за 
стіною вітальні. Була неймовірно приваблива в 

своїй байдужості. Так о, ніби мармурова прекрас

на статуя- незмінно чарівна в усяких обставинах. 

Чи дощ, чи погода, чи захмарене небо, чи позало

чене сонцем, - не мало ніякого впливу на її завер

шену красу. Кулик у задумі поглядав на неї і сил

кувався nорівняти її з гарними дівчатами велико

го міста, де він прожив довгі роки. І всі велико

міські красуні в уяві Кулика поступалися перед 

чарами цієї ось nровінційної дівчини з зеленими 

очима. Дивна Маруся, неповторно дивна. Чимдуж

че спалахувала сварня її батьків за стіною, тим 

блаженніший спокій малювався на її личку. 

-Ну, а чи ти думав про мене, Сєрожа? -
підняла пишні чорні повіки над зеленими очима. 

- Думав, - nочервонів злегка. - Навіть сни

лася ти мені. Здається, була ти у вишиваній укра

їнській сорочці. Чудово ти виглядала у вишива
ній сорочці! 

- Он якою ти мене бачив! - зареготала, nо
казуючи точену довгу шию. - Ще може й у черво

них чобітках? В чобітках чи постолах? Признай
ся! 

Сергій зморщився. 

-Ма русе, не ображай! - nритупнув навіть но
гою. - І себе, і мене не ображай! Ти ж знаєш, що 
мій тато та мама ще й тепер ходять у nостолах, 
твій батько та твоя мама, коли жили на селі - тел< 
ходили в постолах. Ах, друже Кулик, - нетер

пляче nовернувся до свого nриятеля. - Вона, моя 

сестрінка, глузує цинічно, цілком не nо-дівочому 
глузує з нас. Розкажіть ій щось про Полісся. Ви 
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ж знавець історіі, ви ж багатий на прерізний істо
ричний матеріял. Киньте правду в ці зелені очі, 
в яких я бачу мою маму, та навіть і бабцю. Бо во

ни теж мали зелені очі. 

-А я про вас думав у дуже прикру хвилину, 

-почав сумовито Кулик. -Уявіть собі- я вас 
бачив у короні з діямантами, там, на сніговій рів
нині, за Стиром. Ви сиділи у рожевих санях, а са

ни наче пливли у повітрі, пливли за білими гри

вунами. Люблю я снігову гладінь, де вітер ласка

во пестить білу поверхню, де відчувається .якусь 

сполуку минулого із сучасним. І ось .я поглядав 

на рожеві сани та на вас із діямантовою короною, 

і ви ввиділися мені на безмежній рівнині ніби трив
кість рідної краси. Отак вітрець здіймає на повер
хні дрібненький пушок, а сани пливуть, пливуть 
над білою гладиною за білими гривунами, а з ва
шої корони самоцвіти іскряться живими жаринка

ми в блідості місяця. Ах, що за краса, що за рід
на краса! Але потім щось сталося . . . 

-Що сталося?- напружилося личко Мару
сі. - Що сталося? Ви .якось гарно вмієте розпо

відати. Ще .я не чула, щоб хтось потрапив простою 
мовою так розповідати. .Я чула, що є книжки на

писані сільською мовою? 

-Є й гарні дівчата, що негарно говорять. 

- Це ви про мене? 

-Про вас, Марійко! Не гнівайтесь. «Про-

ста мова», «Хахлацька мова», «Простоязичіє», -
це все нісенітниці. Ах, Боже мій, чого ж цей не
щасний Пінськ не поспішав за течією часу, чому 
залишився на місці! «Яке ж з вас ча рівне котят

ко! - думав Кулик, вп' ялюючись очима в зелені 
вогники. - Яке ж ви провінційне, дурненьке і на
івненько-прегарне котятко!» І от я думав про вас 
у трагічну хвилину, -почав звучно. Я був сам 
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у школі, опівночІ, 1 думав про вас, про королівну 
в рожевих саJІях. І раптом за вікнами школи про

рвався крик павича. У являєте собі - кричав nа

вич у морозяну ніч. Це був крик загадки, нероз

гаданої ще й досі. Це був такий павич з маєтку 
Олівінського, але потім зник, ніби дух, і ніхто його 
потім не зміг відшукати. І от, як він, павич тобто, 

замовк, раптом хтось почав у клясі пересувати пар

ти. Я прислухався тупотам ніг, поскрипуванню 

дощок, шарудінню. Уявляєте собі -хтось госпо

дарив опівночі в моїй школі! І той «ХТОСЬ» - теж 

нерозгадана загадка. А ще потім, бо вранці, озбро

єні люди почали зганяти засланців до школи. Отак 
ніби овець до кошари чи худобу до обори - до 
школи, до школи, а потім вивезли. А чи знаєте 

куди? Туди, де снігу ще більше, де мороз удеся

теро міцніший, де дідьки смерчами снігового по

роху виводять макабричні танці. Чи ви знаєте, що 

тих нещасних людей чекає десь там . . . махнув 
рукою. - Трагізм, подвійний трагізм, Марійко! 

-Чому подвійний? 

- Тамтих «Окрадених збудили» і погнали на 
смерть, а ви самі себе окрадаєте. Так, самі себе 

окрадаєте. Викинули свою прекрасну чарівну ду

шу і вкрали іншу, незрячу і холодну, і втиснули 
її під серце. І ось у чому подвійний трагізм: мар
мур краси, рідної краси, крізь очі якої дивиться хо
лодна чужа душа. Жах! 

Маруся замислилася і почервоніла. 

-Це видно, ви якийсь несамовитий. Ви якось 
говорите цілком не так, як інші говорять. 

За дверима, у вітальні, взяла верх істерія. Єф
росинія роздирливо заголосила. Старий Валентин 
підтрубував її нерви до крайности своїм однома
нітним мугиканням. На лящання жінки він ви
кидав з уст вигуки, ніби кусливі оси. 
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- Угу, угу, ще вище, стара, ще вище! Хай 
ціле місто почує, хай твій спів прославлять гості, 
що в кухні. 

Маруся флегматично встала з канапи, прочи

нила двері до вітальні і лагідно сказала: 

- Мамєнька, валеріянові краплі в шафці, над 

етажеркою! 

Потім вернулася до гостей. 
- Бідна моя мама, часто ій серце докучає. 

** * 
Кулик найняв кімнату на два тижні в домі 

колишнього Сергієвого гімназіяльного колеги. Бу

ла вона вузька та довга, із запліснявілою стелею. 

Єдине її вікно виглядало на галасливу Залізничу 

вулицю. Щохвилини гналися сюдою вантажні ав

та, торохтіли «балаголи», цокотіли коні своїми ко

питами, тягнучи фіякри з гумовими колесами. Га

мір цей пробявався до середини дому і псував Ку

ликові нерви. А йому хотілося в тиші, насамоті ба

гато про що думати, міркувати, а навіть і помрія
ти. Був бо він ще під сильним враженням знайом

ства з Марусею. її великі зелені очі навіть тут, у 

чотирьох непривітних стінах, обпікали його якимсь 

несамонитим чаром. Тоненький дівочий голосок 

ще й тепер, здавалося, звучав у його вухах най

ніжнітою нотою. Аж дивно було, що така красу

ня зросла та виховалася в такому загубленому та 

безхребетному провінційному місті. І власне -
безхребетному! А хто ж така Маруся? Що варта 

її зовнішня краса із внутрішньою порожнечею? І 

тут, ланка за ланкою, довжелезним ланцюгом на

прошувались до нього причини, безліч причин отої, 

як же традиційної для наших людей б е з х р е

б е т н о с т и . І от найсвіжіша така причина, це 
вчительська обласна конференція, де всупереч ба

жанням учителів накинено таки Півській області 
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білоруські школи. Безглуздя! Наступає воно кон

центрично: з освітніх центрів, з адміністрації, з по
ліції та НКВД, з війська та звідусіль. Безглуздя 

наступало століттями, очманювало рідні душі, во
рохобило і в наслідку створило такі тmm, як ста
рий Валентин, як його Єфросинія, як Маруся, як 

староста Ковзало, як Бугай, Чиканюк, і нема цій 
черзі ні початку, ні кінця. І от зеленоока дівчина 

теж має своє місце в цій безглуздій черзі. Чи вар

та вона, щоб нею захоплюватися, про неї мріяти? 

«Пінськ, рідне місто! -розпачливо думав Ку

лик. - Чим ти було колись, і чим ти є тепер? Ку
ди поділася твоя слава? Невже чорти понесли її 

на сталевих рожнах у глибину пекла? Чому ти 

змиршавіло, забруднилося, вднглося в чуже смер

дюче лахміття? Чому виховуєш гнучкі вдачі, що 

потраплять тільки хилитися, хилитися?» 

Полинув думками в далеке минуле, аж у п'ят

надцяте століття, до пінського князя Олександра 

Носа. Це ж він з волинським князем Дашком 

Острозьким потрапили боронити для України і По
лісся, і Волинь. Роки минали, перекочувались 

українськими степами століття; поліщук не сидів 
на місці: найзавзятіші пливли Прип'яттю до Дні

пра, Дніпром далі й далі, аж на Запорізьку Січ. 

Сам Бог своєю природою міцно зв'язав цю болотя
ну країну річками та битими шляхами із серцем 

Украіни - Києвом. А потім прийшов Хмельниць
кий. Чим же була тоді для України ця nоліська 
земля? Невже такою, як за царя - частиною 
Мінської области, невже такою, як тепер - Пін
ською областю Західньої Білоруси? Дослідниць

кий його ум пробігав епохами, нишпорив по істо
ричних закамарках і нічого не знаходив у цій зем

лі білоруського. Безглуздя, нахабне, дурійкувате, 

до памороку баламутне - накинене Москвою. 
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«Боже мій, це ж ця нещасна земля тепер, і 

преславна колись - зродила та викохала незабут
нього Немирича-Тукальського, пізнішого київсько

го митрополита, це ж звідси походив Стеткевич, 

особистий дорадник Хмельницького, полковник 

Кричевський, великий друг та кум великого геть

мана України.» Пригадав теж 20 червня 1657 року. 
Це ж у тому часі вся пінська шляхта, під проводом 

маршалка Єльського, врочисто зложила Богданові 
Хмельницькому присягу на вічну вірність гетьман

ській милості та війську запорізькому. Цеж тут, 

у цьому ось зломаному і потоптавому місті, колись 

мав свою козацьку залогу Констянтин Виговський, 
рідний брат генерального писаря війська запорізь
кого та пізнішого гетьмана Украіни. Прізвшца, 
дати, факти, прізвшца! Четвертинські, Скирмун

ти, Качановські, Квасницькі, Орди, Буд Гусаїми, 

Каллавури, Шоломіцькі, Ковб-Седлецькі, навіть 

Костюшки, що колись обстоювали для Києва рідне 

Полісся, і який то рід потім розчинився в поль

ському тісті і видав польського революціонера Та
дея Костюшка. Було, минулося. Барвистою ве

селкою слава Полісся ще довго пишалася на обрії 
України, потім усе почало примеркати, забуватися. 

Тільки таємничий вітер напевно співає ще й тепер 
тужливих пісень про славну минувшину на безкра

їх засніжених болотах обабіч Прип'яті, над Піною, 

над Струменем та Стиром; вікопомні дуби в по
ліських пущах своїм верхавіттям напевно шепо

чуть про пінське лицарство, що шаблями потраІШ

ло розторощувати і польські, і московські черепи, 

боронячи північно-західніх земель Руси-Украіни. 

Пригноблюючі думки наче згустили повітря в 

його кімнаті. Вдягнув тоді пальто і попрямував 

вулицями міста. Були це незавидні вулиці з оба

бічними миршавими дерев'яними дімками, з жидів-
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ськими заїздами, де то ще недавно впрошувалися 

на нічліг місцеві селяни, платячи господарям яйця

ми та зерном за «гостинність». Спершу йшов Лаги

шевською і здогадувався, що постала вона в наслі
док поширювання міст~, може п'ятдесят, може біль
ше років тому. А йому саме хотілося шукати старо
винних міських закутків. Вийшов на приманастир

ський майдан. У вічі кидалася велична мурова

на церква з рококовою вежею. Не знав її історіі. 
Перед війною, ще недавно, мали тут свою обитель 
польські єзуїти, але перед першою світовою вій
вою ця церква була в руках православних. Хто 
зна, може тут якраз, в цьому ось Божому храмі, 
мав першу свою Богослужбу йосШІ Немирич-Ту

кальський, що по смерті Богдана Хмельницького 

багато добра чинив для України із свого митропо

личого престолу. 

Пригадував, що коли він ще хлопчиком приіз

див із своїм батьком сюди на ярмарок, рококова 

вежа цієї церкви біліла непорочністю на тлі бла-,_ 
китного неба, золотий хрест на ії nпmлі іскрився 

в сяйві сонця. Тепер вона, ця вежа, була до поло

вини переломлена большеницьким гарматнім стріль
ном. Здобичники міста лупонули стрільнами з Ка

ралина по дорогоцінних історичних пам'ятках. 

Спершускосилицю ось вежу, потім розвалили ко
пулу православного собору. Кулик дивився на ска

ліченого велетня, і йому здавалося, що це скаліче
на ворогом історія цього міста, цієї землі. Зате під 
манастирським муром стояла вже трибуна. Це тут, 

у місяці вересні, відбувалися церемонії «визволен

ня однокровних братів». Ніби наруга, ніби дідь

кове гніздо, за чаїлась вона під святими мурами. 

Площадка її була обведена бар'єром, мала теж від 

майдану виступ для оратора, за виступом простя

галися дві лавки для представників нової влади 
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під час різних церемон1и. Це московське «іздєліє» 

могло б з успіхом правити за ешафот: тільки nо
ставити за лавками стовпа з петлею та під вим 
вішальника з катом у білих рукавичках. Зігнані 
пінські міщани мали б нагоду побачити несамови

ту сцену на трибуні-ешафоті з майдану, а за три

буною, з широкого білого полотнища - вітрини, 
приглядалася б цій екзекуції дванадцятичленна 

влада. Це була б неповторна картина: на майда
ні народ, на ешафоті-трибуні вішальник з народу 

і за ешафотом влада - дванадцять кремлівських 

апостолів. На натягненому полотнищі, над трибу
ною, їхні портрети кидалися кожному у вічі, сим

волізуючи цим могутність нової совєтської влади. 

Посередині, між Кагановичем та Молотовом, сува

рилось обличчя Сталіна. В армійському мундирі, 

причіскою чорного волосся догори, з дебелими ву

сами, цинічно поглядав він ген туди, де над даха

ми невеличких дімків бовваніла розбита копула 

православного собору. Той, хто приліплюнав ці 
портрети, либонь розумівся на ренесансоному ма

лярстві. «Примістив» він нових апостолів на зра

зок «Тайної вечері» Леонардо да Вінчі. йосип Віс
саріонович зайняв місце Христа, Каганович сим
волізував Івана євангелиста, а місце Юди Іскарі

отського зайняв чомусь старенький Калінін. його 

гостра борідка стирчала косяком і наче б зображу

вала справжнього Юду, коли він не nризнававен 

до намірів nродати свого вчителя. 

«Знаменито! - подумав Кулик. - Нові «аnо
столи» нічого собі. Будівники нового ладу, творці 

нової доби. Та все ж, помимо вашого теперішньо

го тріюмфу, як же мізерно ви ще виглядаєте :під 

цією скаліченою святинею, що перетривала віки.» 

Аж з мегафону, що був перед трибуною, з чер

воної великої лійки, ненароком гримнула: «lliи-
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рака страна мая раднан ... » Пронизливі та галас
ливі звуки. владно понеслися кварталами міста. 

Кулик мерщій поступився і скрутив на Совєтську 

вулицю, що колись називалася Київською. За ро-

говим домом, що врізувався в майдан, помітив він 

людське збіговисько. З приходом большевиків та

кі людські скупчення були нормальним щоденним 

явищем. Отак збереться десь на вулиці громадка 
випадкових роззяв, посередині з'явиться агітатор, 

і розвага вже готова. Верткоязикі апологети кому

нізму ніби катаринки невтомно тріскотіли «дока

зами», переконували, захвалювали, погрожували й 
тішили. Поверталися в усі боки, театрально роз

водили руки, часто вимахували ними, щоб скріпи

ти баєве звучання власного голосу. Спершу були 

це люди по-армійському зодягнені, різні відпоруч

ники комісарів, політруки. Потім їх заступили ци

вільні агітатори. Ці то вже були в лихеньких паль

тах, у зношених черевиках, зате ще більше писка

ті від перших, ще нахабніші своєю мовною влізли

вістю. Коли ж уже прийшли перші морози та ви
пав сніг, таких агітсцен щораз менше було по ву

лицях міст та містечок. Та видно, що комусь ще 

хочеться навіть тепер агітувати під голим небом. 

Юрба, що оточувала «глашателя раю на землі», 

як на морозяний день, була таки чималенька. Ку
лик з цікавістю прилучився до неї. Посередині 

товпища стояла якась жінка з костлявим обличчям 

та свердлистими злобними очима. Пальто мала 

зношене, витерте, таке, як і її доля. Круглу свою 

голову завинула ветхим, навпіл розлізлим вовия

ним шалем. Стріляла своїми очима в оточуючу 

публіку і ляскотіла серіями, ніби кулемет. 

-Я колгоспниця, Надєжда Кірпічкіна. Я з 

Орловського району. В нас землю обробляється 

машинами. Ми ідемо вантажними автамн в поле 
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і під гуркіт комбайна збираємо зернові культури. 
Умови нашого життя знамениті. Ми маємо спіль
ну лазню, маємо клюб і бібліотеку. Дуже весело 

і культурно проходить наше життя. 

-Ну, а чи у вас можна купити якусь матерію 
на сорочку, чи ва костюм?- посШІтав Кірпічкіну 
якийсь немолодий уже робітник. 

-Дивне питання! - обурилася Кірпічкіна. -
У нас текстильних виробів дуже багато. Завдя

ки йосипу Віссаріоновичу Сталіну ми тепер маємо 

наймогутнішию текстильну промисловість. Ніяка 
буржуазна краіна світу не може з нами зрівняти

ся в цій ділянці. Наші міста переповнені преріз
ними товарами. 

Робітник трохи здивовано, з легкою усмішкою 

притакнув головою, а тоді хтось ненароком озвав

ся за плечима агітаторки. 

-А та ваша лазня, з водопроводом, чи як? 

-Певно, що з водопроводом, - без надуми 
відпалила Кірпічкіна. - В нашому селі й елек
трика є. Ще колись Ленін сказав: Через електри

зацію впєрод до комунізму! 

Вона прищулилась і колючими очима вп' ялю
валася в допитувача, що був чисто зодягнений, 

під краваткою.- Ну, а ти хто будеш?- нагло по
спитала вона. 

-Та робітник каналізаційних робіт міста, -
скромно відповів той.- А от щодо водопроводу, то 
я хотів би ще щось поспитати. Це, сказати б, мій 
фах. Звідкіль ви воду берете до лазні? Чи рура
ми, може, поста чає вам місто, чи, може, десь із 

джерела тягнете до резервуару? 

-Ми беремо просто з річки, - трохи насторо
жено відповіла Кірпічкіна. 

- Помпами тягнете, чи що? А де ж ви вмон
тували резервуар? 
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-Ні, ми конвеєром воду ... просто з річки! 
- .Як ко:авеєром? Рури не потребують :конве-

єра. 

-Ні, ми з річки відрами, :конвеєром . ціл-
ком заплуталась Кірпічкіна. 

-А, он воно як! Розумію, розумію 
глумливо посміхнувся знавець каналізації міста. 

-Ах, як ви вмієте брехати, Надєждо Кірпіч

кіно! - хтось засміявся в натовпі. 

Аrітаторка хвилинку отетеревіло наставила ву

хо туди, звідкіль долинув до неї неприємний голос. 
Потім випросталася і верескнула. 

-Провокатор! Лаві, таваріщі, правакатара! 

Кинулася саме туди, де стояв Кулик; хотіла, 
либонь, прорвати людський перстень і наскочити на 

«Провокатора» ззаду. Вона навіть штовхнула Ку
лика і ще раз верескнула: «Лаві правакатара». 

Кулик побагровів на обличчі. Прудко вхопив за 

сухі плечі і сильно відштовхнув Кірпічкіну від се

бе. Заточилася в порожньому колі між людьми і 
тепер уже кричала: Лаві, таваріщі, правакатаров! 

Кулик мерщій відлучився від юрби і зник на 
перехресті вулиць. 

Коли був уже на якійсь глухій та безлюдній 
вулиці, почав отрясатися із своєї пристрасної заго

нистости. По біса йому було бруднити свої руки 

цією сухобокою московською колгоспницею. Ко
ристи з його вчинку стільки, що кіт наплакав, зате 

через таку дурницю може валожити головою десь 

у Жовтих касарнях. Вистачило б тільки приявно
сти в натовпі аrента, чи пак співробітника НКВД, 

і він оце вже не йшов би вільний цією глухою ву
личкою в неозначеному напрямі. І те, що він ще 

вільний і рухається пішоходом по своїй волі, це йо
го впевнило, що в натовпі не було замаскованого 
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енкаведиста. Це його тішило, і він nостановив -
на майбутнє уникати таких дурниць. 

Сновигаючи навмання містом, він оnинився під 
церквою святої Варвари. Була це присадиста му

рована сnоруда з цибулястими банями; nобудова
но її за царя-батюшки, в стилі московських церков. 

На вулицях уже блимали електричні ліхтарі, крізь 
вітражні вікна церкви nробявалося світло. Наnев

но відбувалася там вечірня. Кулик просунувся 

крізь nрочинену половинку широких дверей до nри

твору, за притвором знайшов собі місце nід хора

ми, в куті. Вечірню відnравляв бородатий свяще
ник. Під іконостасом молилося з десяток старих 

жінок. Над ним хори мовчали, зате з крилосу ви

бивався не надто приємний голос дяка. На наві 
було nівтемно. Електричний nавук nеред цар

ськими вратамн не освітлював церкви, тільки блі
дість слабко nадала від заnалених свічок з-nід ікон 
святих. 

Хотів щиро nомолитися і не міг. Став навко

лішки, сnрямував свої очі на ікону Матері Божої 
з дитятком, уста шептали «Богородице діво, благо

словенна будь між женами ... » але серце мовчало, 
налите іддю, душа сповнена була люттю і свідомі

стю того, що щойно сталося на Совєтській вулиці. 
Чи ж може він щиро молитися, коли ненавидить 

ворогів своіх? Хотів уже вийти на вулицю, коли 

з nритвору всунулася якась струнка жіноча nо

стать. Не перехристилася, уста її не ворушилися 

від молитви. Великими чорними очима nробігала 
по іконостасі, по старому священикові, довше зу

пинилася nоглядом на криласі, звідкіль видно бу

ло лису голову дяка; nрекрасні її чорні очі ковзну

лися по розn'ятті Христовім, на мить уп'ялилися в 

Богородицю з дитятком, nотім сnрямувалися туди, 

де стояв Кулик. Із стриманим віддихом у грудях 
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слідкував за несамовитою красунею, йому здава

лося, що ось-ось схилить вона свою голову перед 

вівтарем, осЬ-ось її рука покладе на грудях хрест. 

Але струнка жіноча постать не квапилася в покорі 
схиляти свою голову. Тільки якась зацікавленість 
навперемішку із здивуванням малювалися на її 

смаглявому личку. Хто вона і чого прийшла сю
ди? Кулик на мить задумався і зойкнув душею: 

А хто ж він і чого шукає в цій святині? Прийшов 
відпочити душею, може й помолитися, але чи спро
можний він узагалі молитися? Чи знайшов, уреш

ті-решт, він тут хоч хвилину спокою? Спершу йо
го дратував бородатий священик своєю москов

ською дикцією. Замість «Господи помилуй», :козя

чим голосом виводив: «rосподі памілуй». Дяк сво

ім піснопінням просто нагадав йому славетно~о дя

ка із Співомовок Руданського. Ні, хвалити Бога 

можна або всевідданою щирістю, або справжнім 

мистецтвом. Механічні, необдаровані завивання, 

це ніяка хвала Всевишньому. І ось ще ця незна
йомка з очима, крізь які дивиться пристрасть пек
ла, де безмежжя спокус для роду Адамового. 

Стояла ще кілька хвилин і потім як увійшла, 
так і тінню вийшла з церкви. Кулик назирці по

спіnmв за нею. rраційність її рухів навіювали 
йому мрії про весну, про буйну зелень. Ніби заво
рожений, ішов її слідами і стямився щойно тоді, :ко
ли таємнича красуня увійшла до поверхового дому 

з написом над дверима: Райком партії. 

** * 
Годинник на стіні: тік-так, тік-так. Кулик ди-

виться в люстро і теж: тік-так, тік-так. Завтра ти

сяча дев'ятсот сороковий рік, завтра новий рік. За 
годину пічнеться вчительський баль на колишиНі 

Лещинській вулиці, в школі число сім. Кулик ста
ранно причесує неслухняну чуприну. Думка про 
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баль тішить його. Буде знов у людському мурав

лищі. Нагадалися йому студентські забави з Віль
на. Що ж там витворилося в ніч Сильвестра! Мо

лодь гула буйним вітром, веселилася на всі лади. 

Танцювальні залі були прикрашені кольористими 

паперовими rірляндами, світло притемнене, на по

діюм оркестра і колоточення молодих пар. В колу

ючі пари стріляють сатири «гарпунчиками», пари 

крутяться, закручуються в тоненькі стяжечки гар

пунчиків, серця закоханих ближче, ближче до себе 
туляться. 

Та ось, крім спогадів про ніч Сильвестра у 

Вільні, крім сподівань nровести гарно час на балю 

в школі число сім, раптом лягла на уяву струнка 

постать чорноокої дівчини із церкви святої Варва

ри. «Що за очі, що за рухи, яка ж жагуча сила 

промінює з неї! Весна красна, може? Ні, найсо

ковитіший nлід запашного, родючого та багатого 

в сонце літа!» І ніби знічев'я брови його насуnлю

ються: Районний Комітєт Комуністі ческой Партії 

( большевікон) . Незвичайну дівочу вроду nроковт

нула nотвора з п'ятислівним написом на лобі! А 

тут на пам' ять ще і ще мряковиння: Павич, :його 

крик nеред вивозом засланців, таємниче nересуван

ня парт у клясі. Чому саме ці думки на nорозі но

вого року? 

Втупився очима в люстро. Обличчя молоде, 

очі сірозелені, чоло високе. Подобав скорше на ре

дактора чи якогось інженера, ані ж на вчителя. І 

взагалі вчителювання було для нього випадковою 

конечністю. Коли він папрощається з цією конеч

ністю - це тільки справа часу. Та nомічав, що в 

нинішніх обставинах немислимо йому ви бра ти собі 

якусь іншу працю - влада прикріпила до школи, 

і він мусить терпеливо виконувати немилі вчитель-
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ські обов'язки доти, поки цій владі здумається ки

нути його на іншу роботу. 

І ось прийшов Сергій. Коли б не знайоме об
личчя, важко було б його впізнати. В чорному ко

стюмі, з чорним метеликом під підборіддям ·на тлі 
білої сорочки - скидався на елеrанта з великого 

міста. І поведінка з жестами рук - ніщо не нага

дувало в ньому селянського сина. 

-Відмовилася! - крутнув головою ще в по

розі. 

Кулик байдуже подивився на нього. 

-Маруся відмовилася, не хоче йти з нами на 

баль, - уточнив невдоволена. 

- Обійдеться і без неї! - несподівано грубо 
озвався Кулик. - Обійдеться і без вашої родички, 
Сергію. Занадто, видимо, вона високої думки про 

себе. 

Стрілка на годиннику показувала вже пів до 

восьмої. Кулик почав лагодитися в дорогу. А Сер
гій далі своє. 

- От така то Маруся. Просив, умовляв - ні 
і ні ... А шкода, красуня вона, в білій сукні ви
глядала б на залі, як квітка. І танцювати вона 

вміє, і то як танцювати! Шльофоксів, фокстротів, 

польок вона не любить, зате танrо або вальчик ... 
Один ритм, суцільна допасованість рухів з музи
кою. 

Кулик почав пригадувати Марусю такою, якою 

вона була в кухні, коли за стіною сварилися її 

батьки. Квітка і -вона? Може й доречне порів

няння. Квіти саме являють собою байдужу красу. 

Однаково будуть пишатися своїми привабливими 
пелюстками під дощем чи під ясним небом. Так і 

Маруся! Чи ж не прихована в цій байдужості якась 
чарівна сила, що спроможна паморочити та при
тягати? 

115 



-Без неі буде знівечений вечір, - не вмов
нав Сергій навіть на вулиці. Ішли засніженим пі
шоходом до центру міста. Білі пелюстки метели

ками крутилися під ліхтарями, небо було непро

глядне, сіротемне, захмарене, заморожене. 

-Кажете, знівечений вечір ? - поглянув на 

нього Кулик. 

-Може б ми вдвох попробували, може, вас 

послухає, - натискав Сергій. 

Якраз проходили побіч будинку з п'ятислівним 

написом. Кулик ковзнувся очима по жовтій дошці 
під склом і чомусь прочитав тільки останнє слово 

в дужках ( большевіко в). Крізь за чинені двері пар
тійного дому наче дивилися на нього великі чорні 
очі, обпікали йому серце, морозили кров у тілі. Він 
приспішив ходу, майже підбігом утікав далі від 
партійного дому. Сергій не відставав від нього. 

-Ну, то що буде? - знов почав своє Сергій. 
-Чи підемо? 

-Може й підемо, - мимрикнув Кулик. 

Перевулками прямували на Лещинську. Ку

лик у думці вигадував, з якою б причиною впроси

тися їм до Марусиного дому. Годилося б постука

ти в двері з презентами: щось для старого і для 

старої, ну і теж щось для Марусі. Може, з живими 

квітами? Наприклад, з білими трояндами чи гвоз

диками. «Це, прекрасна Марійко-іr'норантко, для 

вас. Надворі он мороз та сніг, а ось вам за
пашні квіти. У ваших очах ні захоплення, ні теп

ла - незмінна байдужість. Але крізь зелені бай

дужі очі поглядає ще якась ледь помітна жаринка. 

Вона пробивається з вашої душі, з вашого серця, 
вона наче натякає- що у вас стільки ніжности, що 

в морі води. То ж ми почекаємо, аж ви вдягнетесь 
у білу сукню, що наподібнить вас до білої квітки. 
До якої квітки- цього ще не знаю. Можливо, бу-
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дете подобати на тюльпана, а може й на троянду. 

Мені здається, що на троянду - з колючками». 

Поринув у мрії і не помітив, що йшов засніже
ним та замороженим ривштоком коло краєчка пі
шоходу. Та мрійні думки розвіялися, коли вони 
переходили повз давно вже замкненої, забитої дош
ками крамниці з квітами. Мріяти тепер про живі 
квіти, це те саме, що сподіватися в січні травневої 
зелені в парку «культури і отдиха». Дві бо пінські 
оранжереї припинили своє існування тиждень пі

сля приходу большевицьких військ. 

Замість до Марусі, постановили заглянути ще 

на Лещинську, до школи число сім. Спершу ж му

сять упевнитися, що баль уже почався, а щойно 
потім «Підійти» якось до впертої та гордовитої дів
чини. 

У партеровому шкільному будинку вже гримі
ла дута оркестра. Приятелі всунулися переднім 
входом на широкий коридор, що був освітлений 
електричними ліхтарями прикріпленими простою 

ЛІНІєю до стелі. Із залі вдиралися всюди оглуш

ливі звуки труб та клярнетів. Білі ліхтарі під сте
лею подригували від надмірного металевого ляско

тіння. Крізь отвір у кінці коридору видно було на 
залі кружляючі пари. 

- Пінські трубачі для всяких нагад! - ожи
вився Сергій. -Це ті, що на чолі походу параду

вали першого передвоєнного травня, розвеселяли 

публіку з Залізинчому парку літніми вечорами, су
проводили визначних мерців на кладовище, не від

мовлялися від гучних весільних церемоній. 

-А от я думаю і нічого не можу придумати, 
-перебив Кулик. -І чи є якийсь глузд творити 
плян підходу до гарної, але звичайної дівчини? 

«І чи є якийсь глузд узагалі запрошувати її 
на баль», подумав він, коли ненароком, з якоюсь 
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упертістю знов навістнла його уяву загадкова чор

нявка із церкви святої Варвари. « І навіщо їй зда
лася церква, коли її місце під стріхою Райкому 
партії?» Баламутна, неясна та загадкова, а все ж 

настирливо відводила його думки від Марусі. «Що 
за нісенітниця!», знизав плечима. Дві вШІадкові 
дівчини стали йому впоперек дороги от так, зніче
в'я, без причин, усуПереч його бажанням. Невже 

після довгої мандрівки у великому світі, після зна

йомств з великоміськими красунями, йому судилося 
задивитись, може й захопитись, хто зна, може по

тім і закохатись в одній з них. Хто ж вони, хто? 
Перша незряча і флегматично наївна півселянка, 

друга нерозгадана, жагуча і, либонь, чортівськи 

небезпечна. У першої холодна мрія в очах, у дру
гої - пристрасть. Дві протилежності! Перша від

мовилася йти на цей ось баль, друга напевно й не 
знає про нього, бо з виду не подабала на вчитель

ку. 

Аж труби за коридором, на залі, раптом за

мовкли. На коридор висипалася розбавлена пуб
ліка. Строкатіла вона контрастами: жіночими сук

нями, фризурами, мужчинськими одягами, причіс

ками, рухами й жестами. В рухові людських істот 

наче розмежувалися два світи: один цей, що зветь

ся ще Европою, і другий той, що з-над Волги. Он 

пара: він у армійській «рубахє», в чоботях у «Гар
мошку», в синьому «Галіфе»; обличчя задиркува

те, бльонд-волосся їжаком на округлому черепі. 

По-ведмежому обхопив її стан вузловатою прави

цею і щось «задьориста» нашіптує їй у ліве вухо. А 

вона, як і годиться, трохи присядкуватим своїм ста

ном допасувалася до нього. ПрилШІЛа до нього з 

усією відданістю. «Сміливість» вузловатої руки, 

що з-під її пахви пучками пальців добиралася до 

правої «інтимности» на грудях, її не бентежила. 
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Навпаки, небридке молоде обличчя <<Квітло» гаряч
кою та сяйними посмішками. Коли вони проходи

ли повз приятелів, її очі ненароком спинилися на 

Куликові; були кольору._. перестиглих волошок. Ку
ликові майнуло, що вона напевно ось у цю мить 

подумала: «От і відіш, парнішка, какая я замє

чатєльная! » Волосся їй на голові кучерявилось; 

це напевно «розкучерявив»» її якийсь пінський 
фризер; строката сукня з перевагою жовтизни міш
ком спадала майже до п'ят; нижче руки партнера 

-кольористий хвостик. «А в неі, дивіться, сукня 

з хвостиком!» Стандарт довготривалої совєтської 
моди. 

За цією парою проходили і інші пари, і вони 

були подібні до першої. Он якийсь новоспечений 
«елеrант». Костюм у нього з дорогого матеріялу, 
на ногах чорні лискучі черевики, під підборіддим 

синя сорочка з кремовою краваткою. Це так «ВИ

рихтував» його якийсь місцевий кравець. Він часто 
зупинявся, відхиляв лівого рукава і приглядався 

годинникові так, щоб інші могли бачити. «дивіть

ся, мовляв, люди, от це годинничок!» 

Праворуч просунулася під стіною якась місце
ва пара. Кулик від років звик зустрічатися по ба

лях з такими парами. Він у чорному костюмі, во

на в зеленій, скромно й до стану припасованій сук
ні. Вони трималися за руки, немов малі діти, і 
крадькома зиркали на. совєтську публіку, що запов

нила коридор. Куликові здавалося, що це не пара 

молодих людей, може й подружжя, а гинуча Евро

па в азійському розбурханому морі. Дивіться! -
раптом ... 

Від залі наближалася до них якась огрядна 
дама. Була в сукні з різними крикливним цятка

ми, гачками, листками горобини і ще чогось; крій 

форми ні до дзвону, ні до ренесансовоі криноліни. 
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Не йшла, а пливла, чіпляючись прохожих людей. 
Біляве її волосся авреолею обхоплювало кругло

виде обличчя. Коротка шия особливої дами цілком 
поринула в плечі, що бугарилися фантастичними 

фалдами та складками. 

-Напевно партнера шукає, - знов озвався 

Сергій. 
- Це ж, здається, Дуня Авдєєвна! - майже 

жахнувся Кулик. 

- Вона, вона, либонь, знайомство хоче завести 

з нами. Може б нам- у роздягальню або надвір. 
Та втікати від Дуні було вже запізно. Ії об

личчя заясніло рожевим бальончиком (либонь, від 
рожевого пудру), коли вона наблизилась до прия

телів. 

-Ах, сусіди! От і харашо, що ви прийшли. 
Хоч і баль, а танцювати нема з ким. Мужеського 

пола малувато. 

-Вибачте, ми ж ще й незнайомі, - заїкнув
ся Кулик. 

- Єрунда, я й так знаю, що ви з Хлябів. Су

сід! А цей парєнь тоже з Хлябів. Сєрrеєм вас 
звать, правда? 

- Сергієм, поправив той. - А ви, якщо дозво
лите? 

-Дуня Авдєєвна Зємлянікова. От і все. А 

вас як по батькові, мілєнькой? - звернулася вона 
до Кулика. 

-Навіщо вам «ПО батькові»? - знизав nле
чима Кулик. 

-Як то «Навіщо»? - здивувалася Дуня. -
Для солідности. Паном же величати вас не буду. 
Пани, як знаєте, вже вмерли. Папатеньками те
пер усім нам треба більше поцікавитись. Сємйон 
Калєстратовіч, Ігнатій Кузьміч, Пйотр Івановіч . 
Хіба ж це не гарно? 
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-Як кому, - вставив Сергій. - Одні більше 

батьком захоплюються, другі більше матір'ю. До 
речі, знайомлячись, нема потреби ще й комусь ре

комендувати свого бат]?ка. От ви, до прикладу, 

Дуня Зємлянікова. Дуже гарно. Є й Дуня і є іі 

прізвище. Цілком зрозуміле. При чому ж тут не

присутній ваш батько? Ну, подумайте тільки. 
-Ну, ну, чудачок ви, Сєрr'єй. Тазалишім це. 

Так от гарно, що ви прийшли. Он там роздягаль

ня, пажаласта, - услужливо показала на бічні 

прочинені двері. 

-Ні, ми ще в місті маємо справу, - відсах

нувся Кулик.- Не затяжко вам танцювати в цьо

му ось «багатстві»? - провів поглядом по сукні з 

тисячею фалдів. 

-Це швачка, так би сказать, пописалась. Я 

ій дала модель соотвєтствєнно нашому врємєні, а 
вона не послухала мене. «Ви, каже, Дуня Авдє

євна, солідну маєте фігуру, вид сповнений досто

їнства, в цій сукні виглядатимете на правдиву да

му.» І ще тихо докинула: «А як біда вас колись 
постигне, з цієї криноліни три нормальні сукні по

шиєте». От така то історія з моєю сукнею. 

-А як у вас із танцями? - поспитав Сергій. 

-Всю пляску знаю, мілєнькой! Всю пляску: 
і танго, і шльофокс, і вальчика, і шімі, що то під
ходить під совєтську пісню «Вдоль па уліце мєтє

ліца мєтоть, за мєтєліцой мой мілєнькой ідьот», і 
навіть польку танцюю. Правда, вона мене втом
лює. А от танr'о, це інша справа. Гойдаєшся собі 
на паркеті, ніби на хвилях океану. Так скоро ж 

вертайтеся, мілєнькіє! - гукнула вона навздогін 
приятелям, коли вони ошелешені поступилися за 

двері. 

-От смола! - розсердився Сергій. - Бач, 
танцювати ій захотілося! Ну і що ж- ідемо? 
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-Підемо, Сергію. Правда, я ще нічого не ви

гадав. До речі, це навіть і зайво. Не послухала 
одного, може, послухає нас двох. Після того, що 

бачилось на коридорі, Маруся справді вирізняла

ся б своєю красою на балю. А ви занадто поспі
шаєте, Сергію. Кортить вас на Лунинецьку? 

-Кортить, друже Кулик, нікуди правди діти. 

Маруся гарно вміє танцювати і взагалі. 

- І що «Взагалі» ? 
-Нічого, друже Кулик . . . ви якось, вибачте, 

підозріло поглядаєте на мене. 

-Може й «Підозріло». А як не піде? Що 

тоді? 

- Є надія. Можливо, що вона воліла б вас 
бачити. Здається, ви її зацікавили останнім разом. 

-Чим? 

-Білими гривунами і королівною в рожевих 

санях. Маруся, це мрійлива вдача. Вона мені ска

зала пізніше, що ви «Очєнь інтєрєсний». Ви знов 
коситесь на мене, друже Кулик? Двоєрідна ж се

стричка моя вона. Не забувайте. Люблю її як 

сестру. Аж диво, що така :красуня з нашого роду. 

Мабуть, збожеволів би, коли б вона вийшла заміж 
За ЯКОГОСЬ «ОДНОКрОВНОГО». 

Виходячи на ріг Лунинецької, вони ще загля

нули до бару і купили пляшку горілки для старо

го Валентина. Сергій мав йому її передати непо

мітно, бо і Єфросинія і Маруся не любили бачити 
старого з чаркою в руках. 

Як і першого разу, увійшли до хати через кух

ню. Ще в передеінку здивувала їх тиша в хаті. 

Коли вони переступили поріг кухні, побачили тіль
ки Валентина, що лежав горілиць на канапі із за
ложеними за потилицю руками. В зубах мав тлі

ючу цигарку, на зморщеному лиці малювалася від-
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рада і спокій. Для Сергія це було пояснення за

гадкової тиші в хаті. 

Га, гості, -підвівся Валентин. -Пішли, Ма
руся зі старою, візіт сЩІадати пішли. Хвору, зна

чить, Марусину прияте.Льку пішли відвідати. Вер
нуться десь перед дванадцятою. Сідайте, он крісла 
до ваших послуг. Ну і як там воно: сороковий за 
плечима. З побажаннями прийшли, чи що? - бли
снув очима на стіл, куди то поставив Сергій пляш

ку.- Ну от, гості, пам'ятали про старого. 

Він встав з канаmr, відчинив буфет і підійшов 

до стола з коркотягом. 

-По-кавалерському, дорогі мої. За закускою 

треба розглянутися. Стара, здається, сальце при

ховала в комірці. 

Покрехкуючи, він подався до комірки і потім 
вернувся з півкілограмовим куснем сала. Він ще 

й пригадав, що в комірці є бочка з соленими огі р
ка ми. Тож узяв миску з буфету і подався по огі р
ки. По деякому часі на столі було все те, що по

трібне «Кавалерам»: сало, хліб, огірки, чарки і го

рілка. 

Валентин з повагою перехристився і потім ва

ляв чарки. 

-За сороковий, значить, мої ви молоді гості, 
-підніс тост. Вmшли і закусили.- Одне що до-
бре в тих наших визволителів, це горілка. Вогнем 
пече в піднебіння. Міцненька. Аж кров по-моло

дечому грає в жилах. 

Ще вmmли по чарці, і тоді Валентин звернув
ся до гостей. 

- А як вони прийдуть, так ви мене оборонлїr
те. Бог би дав, щоб вони там коло хворої трохи по
тягнули, тоді не були б напастливі. Та справа без

надійна - не п'ють. Стара не п'є, Маруся на го
рілку не хоче дивитися. Наступ неминучий! Тож 
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ви, здається, Іван, вигадайте щось таке, щоб Євине 
созданіє втихомирити. Я чув, як ви про оту сніго
ву королівну розповідали. Маруся моя захопилась, 

а стара навіть промовилась, що «ОНИЙ молодой чо
ловік з тонкощами вміє по-мужицькому рєч вести». 

Сила у вас неабияка, сказав би - талан необикно

венний, коли мою стару зуміли за «живчик чув

ства» вхопити. А життя з женським созданієм тяж

кувате, мої ви молоді гості. Маруся, як Маруся -
молода, старими не цікавиться, але Єфросинія свій 
толк має. НИІІПІорить, ниІШІорить і свариться. Зав

жди до чогось причепиться; то цапина борідка, то 
канапа рипить. А я її, цю канапу, сокирою розва

лив би! Стара вона, то й рІШить. Віддер он nолот

но і заглянув. Пружини перержавіли. Ради нема. 

Старе не перетвориш у нове. А от щодо Льоні, то 

й стара і молода заженуть мене в могилу. Ідь і їдь 

до он того Львова. А я що ж, поїхав би, та справа 

тяженька. До віконця отак на станції: nрошу, бі

лет звольте до Львова, і простягаю руку зі сторуб

лівкою. А вони мені з каси: Туди й назад, грома

дянине, чотириста карбованців. От яка штучка! 

Гроші це невеликі, та звідкіль їх узяти? Легко во

но вимагати, та як його виконаєш? Ех, Льоня, 

мій Льоня! - заридав уголос Валентин. - Син, 

такий плечистий, красунь, надія і потіха для бать

ка, і раптом - сухоти! Це нещастя, здається, з 

моєї лінії, і тому все лихо на мою голову. Батько 

мій помер на сухоти, мама померла теж на сухоти, 

двох братів і одна сестра теж померли на цю хво

робу. А я, ніби на глум, залишився між живими, 

і от- діти мої теж сухотники. Щастя, що Маруся 

здорова. 

- А якби ми позичили вам гроші, чи поїха

ли б до Львова по Льоню? Як думаєте, Сергію? 
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-Певно, що позичимо. Я навіть зараз можу 

дати сто карбованців. 

-Ну і я триста. - Він подумав і: - А заліз
ничий квиток за Льоню? Що ви на це, Сергію? 

-Це правда. Завтра я ще докину сто карбо

ванців. 

-Гаразд, я заставлю за вас цю сотку. Потім 
мені віддасте. Ось ціла сума, nане Богданович. 

Валентин перерахував гроші і сховав до кише-

ні. 
-Прийдеться вам почекати. Як зароблю -

віддам. Я ще нікому не був боржником. Не бій
теся. 

-А тепер вШІ'ємо за Льоню, майбутнього ін

женера,- nідніс чарку Кулик. 

-Вип'ємо за здорового Льоню, бо я впевне

ний, що він одужає, - встав за столом Сергій. 

Товариство вшшло до дна, Валентин навіть ло

цілував денце чарки, голосно мляскаючи губами. 
Горілка дедалі n'янила його, і він тепер, здається, 

вже не боявся свого «жіночого nолу». 

- От і за дві години буде вже сороковий, мо

лоді гості, задер він голову до годинника, що тікав 

над канапою. А мені, нівроку, трохи в голові кру

титься. Ви молоді то й відпорність до горілки у 

вас більша. Та й мені щось здається, що ваші ча

рочки були тільки до половини наповнені. 

-Ще хочемо потанцювати сьогодні, - сказав 
Кулик. 

- Щасти Боже, - раптом гикнув Валентин, бо 
горілка була відчутна десь нижче горла. - А ви, 

може, -по Марусю nрийшли? Ей не соромтесь, 
скажіть правду. Я, правду кажучи, не від того, 

щоб вона з вами nішла потанцювати. -Він пані
братська поляекав рукою по Куликовому nлечі. -
Може, ще й зятьом будете. Всяко воно буває. Тіль-
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ки ж ота мова. Вона в мене недолюблює простоя
зичія, а ви, здасться, не любите русекої мови. От і 
парочка! Він ліворуч, вона праворуч. У ух, голо

ва в мене вже ходором ходить. Кажете, хочете ще 

сьогодні потанцювати? Танцював і я колись за
молоду. Венrерочки колись та кадрилі були в мо

ді. Отак музика собі своє, а танцюристи своє. -
Він устав із-за стола і намагався відтворити руха

ми ніг давно проминулий танець. - Отак музика: 

тітііінь, а тобі вже треба трохи ногу підкинути, а 

потім і покрутитися. А твоя партнерка теж мусить 

ногу підкинути і покрутитися. А он, як я ще був 

у селі, то співанки п'яничок умів співати. «Ой що 
ж за такеє, що горілка не п'ється, коло мого серця 
та журба-печаль в'ється». Ну от, якби ж радіо дєй
ствувало, то й затанцювали б. Стоїть у вітальні ні

би на сміх господарям та на поговір сусідам. На

віть і за нього сварить мене моя Єфросинія. «На

прав та направ, старий.» А де ж в біса можу радіо 
направити, хіба ж я їй механік? «Гей, орел літа 

на небесах, а я ходжу у постолах». Напоїли ж ви 

мене, молоді гостоньки, напоїли. 

Він ще хотів підкинути ногу, але захитався. 

Кулик, як то кажуть, на льоту вхопив його за руку. 

-Сядьте ось тут, на канапі, і заспівайте, -
підвів туди старого Кулик. 

«дєло било под Полтавой ... » - почав Вален

тин, але Кулик сіпонув його за рам'я. 

-А цур цьому дєлу, - майже скрикнув він. 

- Нашої заспівайте, такої поліської. 

- Поліської, кажете. А де ж вона, ця по-

ліська. А от ця, як її: Сухой би я :корочкой піта
лась. 

-Хай вона висохне з усіма їми. Нашої заспі· 
вайте! 
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Ой у полі озеречко, 
Там плавало ведеречко. 

Соснова клепка, 
Дубове денце, 

Не цурайся, моє серце. 

Старий Валентин співав з натугою, щиросерд

но. його по-дружньому підтримали молоді голоси 

приятелів. Кулик цілком вдало виконував бари
тонову партію, Сергій своїм звучним, чистим тено

ром наче б випростовуван сіплавий, прихриплий те
норок Валентина. Вони вже сиділи обабіч госпо

даря хати, поклали йому на рамена свої руки і, 
злегка похитуючись у такт пісні, являли собою 

якесь особливе співоче тріо. Саме на таку сцену 

потрапила мати з дочкою. Вони, крайнє здивовані, 

не могли рушитись від порога і не знали, від чого 

почати. 

- Он між молодими та й роздирається, - не 
втерпіла Єфросинія. - Льоня десь там у шпіталі, 

а він п'янствує. А я ж тебе, голубчику, мітлою 

про чешу. Маруся, а дай мені мітлу! 

- Тіточко, заспокойтесь, - підступив до неї 

Сергій. - Завтра ж новий рік. Нічого лихого не 
сталося. 

-Дивись, захисник знайшовся! - обурилася 

Єфросинія. - Це ти горілку приніс, га? 

-Мамо, голова буде боліти. І на серце своє 
вважайте, -ніби nозіхаючи, сказала Маруся. 

-Моя дорогенька, - похитуючись, наблизив
ся до жінки Валентин. - Після завтра їду по 
Льоню. Ось гроші на дорогу. Хлопці мені пози
чили. Тепер усе буде так, як ти бажаєш. Приве

зу Льоню, і він тут видужає. Ми навіть nили за 

його здоров'я. 

Банкноти грошей зробили на Валентиниху nо

мітне враження. Поморщене її чоло ще супилось, 
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але на устах вже появлялося вдоволення. Нареш
ті вирядить старого в дорогу. А потім, як Бог по
може, то й Льоню nривезе. 

-Мамі вже пройшло, - знечев'л nідійшла до 
Кулика Маруся. - .Я не припускала навіть, що ви 

любите пити горілку. Ви n'яний? 
-Ні, я не п'яний, панно Марусю. Ми тільки 

заради нового року. Ваш тато прямо непереверше

ний. .Я сьогодні полюбив його, як рідного батька. 

-Це ви гроші nозичили? 

- На спілку з Сергієм. Це, звичайно, дрібни-
ця. 

-Це вас Сєрожа привів до нашого дому? 

-.Я не дитина, щоб мене водити, панно Ма-
русю. 

-Називайте мене Марія Валєнтіновна. 

- Не буду називати, навіть за велику ціну не 

буду називати. 

- Кажу вам - називайте мене так. 

-Вашого тата шаную, але не буду до вас 

звертатись по батькові. Ви в моїх очах Маруся, 

як воля ваша, панна Маруся, Марусенька, Марій
ка, Мар'яночка і так далі. Тисячу імен можу вам 

видумати, а по батькові крізь горло не nролізе. 

-Чому? 

-Не пролізе та й крапка. Мій дід не кликав 
по батькові, тато не кликав і я не буду кликати. Це 

іх добро - показав рукою на північний схід, -
хай у них і залишиться. .Я занадто любив свою 
маму, щоб забувати її в ім'л батьковеличання. Це 

найбільша нісенітниця, яку світ тільки знає. Уя
віть собі, що навіть чужі імена власні тяжко затя
мити, а тут мусиш ще й іх дубельтувати батьків

ськими. По біса мені знати, як, наприклад, батьки 

Івана чи Степана називаються. Це іх добро! -
підвищено наголосив, ще раз показуючи рукою пів-
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нічний схід,- це їх і форма і зміст. А знаєте, чо

му? Бо жін~а в них була рабинею. З жінки мож

на глузувати, жінкою можна помітати, бо це сла
бенька фізично істота. Пригадайте собі їхню бай
ку про золоту рибку. Дід, це жертва ненаситної 
баби, вона вимагає і вимагає, а нещасний дід тіль
ки й ходить просити у рибки того, що баба хоче. 

І фінал -кара, страшна кара для баби. А я це 

вважаю як образу для жінок узагалі. Жінка, це 

символ доброти й ніжности. Хай їхнє для них, 

панно Марійко. 

- Як ви все ж таки вправно говорите просто

язичієм. 

-Як ви, все ж таки, погано говорите по-мо

сковському! 

- ІІІпилька? 

-Ні, не шnилька. У вас, наприклад, «Хорошо», 

а вони кажуть «Харашо», у вас «ЄГО», а в них «ЄВО». 

Мовне непорозуміння! Коли б ви говорили рідною 

мовою, тисячу разів були б гарніші! 

Маруся навіть не сподівалася, що цей люби

тель «Сільської мови», з пташиним прізвищем, Іван 

Кулик, раптом може шпигнути її в найслабше мі

сце. Вона вже раніше помітила, що її русска мова 

не така, яку вона кожного дня може почути з уст 

справжніх москвичів, яких тепер була сила силен

на по установах та у війську, що стаціанувало в 

Пінську. Та все ж, трохи грубувата пригадка Ку
лика їй не мало заболіла. Дивилася хвилинку опо
нентові в очі з наміром чимсь допікти йому, але по
бачивши на його обличчі якийсь спокій з доміш
кою довірливости, навіть приязні, вона зніяковіла 
і заглушила свій намір дзвінким сміхом. 

-Аж тисячу разів мала б я бути гарнішою! 
А я й не знала, що жіночу красу можна матема
тично побільшувати. Але я не хочу бути тисячу 
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разів гарнішою і тому залишуся такою, .якою наро

дилася, і говоритиму такою мовою, до .якої звикла. 
Сєрожа! - повернулася вона до кревняка. - Це 
ти вигадав цю вечірку? 

-Ах, Ма русе, не допитуй, .як слідчий. Он два
надцята надходить, пора всім нам на баль. 

-От воно що!- поглянулана Кулика.- Ви, 
може, хотіли б зі мною потанцювати? Признайте
ся, пане Іване! 

-Звичайно, що хотів би. І нічого в цьому 

дивного. 

- Він, доню, здається, Іван Кулик - моло

дець,- приколивався до канапи Валентин.- Він 
- міцна голова. Он як хвацько ісправленіє русс
кого язика дав. Освіту, значить, височайшу має. 
Він, річ .ясна, підходящий ... 

-Таату!- різко перебила Маруся.- Пішли б 
уже спати. Ах ви, пане Іване, хай уже буде пан 

Іван, якщо вам так мило, - не звертайте, будь ла
ска, на це уваги. Ви його запаморочили горілкою. 

І от говорить недоречності. І як ви сміли напоїти 

мого батька! 

-Не п'яний я, доню, не п'яний! - підвшцив 

голос Валентин. - Він, кажу тобі, не з простого 

коліна, - показував рукою на присоромленого Ку
лика. -Мені Сергій казав, що Іван Кулик, тобто, 

університет закінчив. Наш Льоня в інженери на

правився, а він, гість наш дорогий, по історичному 

ділу майстер. 

-Свататися прийшли, чи що? -нашорошено 

поглянулана всіх. - Ви прийшли до мене свата

тися, пане Іване? 

-Де ж там селюкові свататися до такої, як 

ви,- поглузував весело. -А ви вже й нахмари

лись, панно Марійко! Не суптесь, краще роз'яс

ніться посмішкою. І заспокойтесь, - ми не nри-
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йшли в свати, ми тільки хочемо вас запросити иа 

вчительський баль, що вже кипить на Лещинській 
в школі число сім. Сергій мене впевняв, що ви мо

жете наподібнитись до білої троянди, коли вдяг

нете білу шовкову сукню~- і я вірю вашому кревня
кові. Ну то як, підете з нами на баль? 

Мовчки встала з канаrm і трохи лінивою хо

дою подалася до вітальні. Довго не барилася там. 

Коли знов вернулася до кухні, приятелі наче nри

кипіли на місці; не могли приховати свого захоп

лення. Кулик поглядав на дівочу прекрасну з'яву, 
ніби на щось надприродне. Може, тому вона ввп

ділася йому такою, бо була в своїй rmшноті иай
природнішою. Стояла перед ним у білій сукні не 

напудрована і не підмальована - щічки рожевіли 
природною свіжістю, уста багровіли стиглими ма

линами. Невисокого була росту, зате ставна та при

ваблива. Якась невловна жіноча ніжність, поєд

нана з простотою, Пробивалася з цілої її істоти. 

А ті очі! Кулик уп'ялювався в неі очима і впев

няв себе, що ніде й ніколи не бачив ще такої завер

шеної жіночої краси. Це була така краса, що жи

восилом удиралася до серця, до памороку триво

жила нерви і породжувала в голові фантастичні 

мрії. 

** * 
Заля гула і вихрилася від танцюючих пар. 

Тютюновий дим «Казбеків» та «бєломорканалів» 
гостро мішався з дешевими парфумами; шовкові 

сукні «західнячок» парасолями здувалися від ко
лоточення побіч совєтського «Сітцу», що прикра

шав новоприбулі зі Сходу вчительки. Карнавало

вий галас на залі владно заглушував рев труб иа 
подіюм, у куті залі. Молоді хлопці із сильними 
легенями вдмухували, здавалося, череди бісів у ме

тал, і він ляскотів пекельними тонами. 
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Кулик відчув себе ніби знов на віленському 

студентському балю. Любив розбавлене людське 

товІШще, любив у ньому nоринати, губитися; nри

ємність справляла йому «відбиванка», тоді nідту
кував найгарніших дам і «nоривав» іх від «Закон

них» nартнерів, і колоточився, nікерував, маневру

вав у людській гущі, не зважаючи на ляскання до

лонь «ловців» nартнерок. І ось теnер: кортіло йо
го кинутися з Марусею в nерший танок, але теж 
не менше прагнув спершу nриглянутися всім і вся. 
То теж не без великого жалю «Відnустив» дівчину 

Сергієві, а сам задер голову і в'юнка nоnрямував 

розбурханою танцем публікою. Здалеку ще nри

глядався Марусі та Сергієві. Ніби штубак, Сергій 
тримав її руку nросто, рухи мав штивні, на облич

чі школярське захоnлення. Зате Маруся своєю r'ра

ЦІИНІстю вирізнялася від сусідніх дам. Коли кру

тилася, наnодібнювалася до водної лілеї; nіввід

хилені уста наче творили nелюстки щойно розкві

таючих лілей. Чому він зрікся її цьому хлопчись

кові? Хіба ж він її зрікся, хіба ж з цим ось валь

чиком Чайковського має nриnинитися баль? А ор

кестра саме відтворювала вальчик Чайковського. 

Кулик узагалі не любив музики цього незаслуже
но прославленого комnозитора. Не любив його по

кручених нюансів, наглих тональних закрутів, Бог 

зна ще чогось. Не був знавцем музики, був зате 

фанатичним любителем. Чи не був цей вальчик 

nричиною, що він зрікся Марусі? 

Побіч нього праколивалася якась пара; не зва

жаючи на ритм вальця, вона «виводила» «шімі» з 

ГУЧНИМ «НаПЄВОМ» ШИрОКОВИДОГО МОЛОДЦЯ: «Трі 

танкіста, трі вєсьолих друr'а, екіпаж машини бає

вай ... » Ледве відвів погляд уже від веселої nа
ри, в очі кинулася йому знайома подоба огрядної 

дами. Це була Дуня Авдєєвна. Нарешті вловила 
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собі партнера. Ряболиций матрос дніпровського 

флоту могутн!>о крутив її довкола себе, не зважа

ючи на поштовхи сусідніх пар. Криноліна Дуні 
чіплялася за чужі дамські обцаси, за мужеські че

ревики, за rудзики в підЖаках поблизьких танцю

ристів, та вона на це не зважала - всевіддано ту

лилася до широких матроських грудей і тільки 
оп'яніла від щастя просила: «Мєдлєнєє, :мілєнькой 
ТИ МОЙ». 

А далі, між дамськими та чоловічими голова

ми видно і лисий череп Єлісеєнка. «Аще да вся

кому животному бисть веселится», чи як там напи

сано, сміявся в душі Кулик. І справді, коли ста

рий бик весною намагається з радости nідстрибу
вати, то чому завідувачеві Народнім Відділом Осві

ти не веселитись? Важко, справді, було б nогоди

ти ритм танцю з миршавою Пригорбленою nодобою, 

з вирячкуватими страшними очима. А все ж таки 

Єлісеєнко танцював. його лисина в людській гу
щі, «Наче човен у синім морі, то виринав, то nото
пав». Танцював він з якоюсь брюнеткою, вищою 
від нього, либонь, на чверть метра. Кулик аж до 
кінця танцю визначав «Танцювальний рейд» Єлісе
єнка, бігаючи поглядом за смаглявим личком гар
ної та високої дівчини. 

Як тільки труби на nодіюм замовкли, почув за 
своїми nлечима Марусин голос. 

- А ми вас шукали на коридорі. В кого ж це 
ви так задивились? 

- У лисину мого шкільного зверхника, - не 
надумуючись, сказав Кулик. - Ну, Сергію, тепер 

моя черга. 

На подіюм заблищали настовбурчені труби. 
Хлопці з міцними легенями шпурнули в юрбу nе
редвоєнну «Ребеку». Либонь, ще не встигли ви

вчити совєтські танці, і тому «Ребека» в повиНі ела-
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ві воскресла на совєтському балю. Польський жид
коханець увіковічнив своє щастя пісенькою про 

свою Ребеку, що: «В засмуценю чека, аж пшияде 

по ньон сам і забйоре йон як жоне свои ген до па

лацу брам . . .» 

3 подіюм бурхливим водопадом ллється на за
лю мелодія Ребеки; виділяються з неї два клярне

ти та ритмічний гуркіт барабану. Просто «чудеса» 

витворяє на ньому круглолиций юнак з метеликом 

під підборіддим: бубнить по шкірі двома паличка

ми, звільняє темпо, то приспішує, викликує «гро

ми», «блискавки», і тоді кулаками боксує два мо

сяжні диски, що до його послуг, тут же, за бараба

ном. А публіка, оглушена трубами ra барабаном, 
совгається, метушиться по-муравлиному, колото

читься і п' яніє оголомшена. І ось у ній Кулик з 

Марусею. Нарешті має її в своїх руках. Був ви

щий за неї, чолом сягала тільки його вуст. Зруч
но минали різні пари, вибирали між ними вільні 

місця, різні «галявинки», і на них коливалися в 
ритм танr'а. Аж раптом почули побіч якийсь туж

ливий спів. Був це лодзький жид, либонь, тепе
рішній учитель. Трохи картавлячи, поспівував він 
у вухо своїй доволі гарній дамі, яка, мабуть, була 

його дружиною. «Тен шум, тен rвар я собє виоб
ражам, Боже муй. . . » Згадував бідолаха те, що 

вже відійшло до історії разом з «Воскреслою» на 
часочок «Ребекою». 

Спів лодзького жида загубився в людському 
кітловищі, зате Кулик дедалі сильніше відчував 
притягаючу близькість Марусі. Чув на собі її теп

лий віддих, nоринав душею в її великих зелених 
очах, де бачив наче чарівні зводницькі іскорки; 
отак ухопити б її на руки і крутитися, крутитися 

доти, аж смерчем стати, потім відірватися від зем

лі і летіти у безвість, де вічне сонце, де мрії стають 
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д1исністю і у формі тисячів привабливостей тво
рять радісне_ та безжурне життя. 

-Чи можу притулити свої уста до твого вуха? 
Хочеться мені тобі щось сказати ніжне-преніжне. 

-Краще не говоріrь, - байдужим тоном пе
рервала. - Може, на очах цієї публіки ще й по
цілувати мене хотіли б? Увлєкатєльний ви, без

умно увлєкатєльний! 

Спершу нахмарилась, потім дзвіночком-сміхом 

зазвучав п голос. Це була відповідь на його чу
лості. Остудила «виканням», відштовхнула його 
бажання наблизитись. Дивився на неї цілком роз

гублений. Колували далі і мовчали: він безупину 
приглядався ій. «Безумно увлєкатєльний». Ці зву

ки гули в його вухах цинічно, образливо. Ось во
на, красуня, квітка з рідних болотяних рівнии і од

ночасно нерідна, чужа, байдужа та холодна. Три

мав її праву долоню в своїй руці і вмовляв собі, що 

це не рука живої істоти, що це рука rумової ляль

ки чи манекена з виставового вікна. 

Але як тільки перервалася музика на подіюмі, 
його душевний стан відразу ж змінився. Сталося 
це тому, що «богиня краси» знов повернулася до 

нього личком. Всунула навіть свою руку під його 
пахву і сперлася на його плече. І так пішли шу
кати Сергія. Знов її чари просочились в його ду
шу, знов уява снувала мрії. Боявся просто обзи

ватись до неї і ще більше боявся б її голосу. Хай 
краще в мовчанці наливається келіх бажаного, да

леко ще нездійсненого щастя. Аж ось вона позіх
нула. Кулик у душі жахнувся. «Боже мій, чому 

я такий хиткий, чому такий роздвоєний! Чому мої 
почування стають іграшкою цієї провінційної, ли
цемірної та безобличної дівчини?» 

Сергія відшукали вони на коридорі. Весело 

проходився під білими ліхтарями і, либонь, мріяв 
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про настуnний танець з Марусею. О, Кулик тепер 

радо відстуnить йому її. Охолодіння в ньому ще 
стужавіло, коли до Марусі nідійшов якийсь елеrант 
з великими вухами. Шанобливо похилив перед нею 

голову і: 

-Дозвольте вам nотиснути ручку, Маріє Ва

лентиновно. 

-Ах, це ж Тіт Нікітіч! - заскочено скрик
нула вона.- Знайомтесь: Тіт Нікітіч Копиця. 

-Вибачте, Маріє Валентиновно, я вже Тіт 

Нікітіч КоІШткін. А цих громадян, з дозволу, я 
вже десь бачив. Ага, на вчительській конферен

ції. 

- Ви справді вже Копиткін? - перепитала Ма
руся. 

- 3 копиці копито - знаменито! - вибухнув 
сміхом Сергій і раптовно замовк nід суворим по

глядом Марусі. Якось йому ще не вдавалось бути 

зрілим та тактовним джентлменом; все щось спо
кушувало «встругати» якусь капость, якийсь діт
вацький вистриб. І цього разу nочервонів перед 
кревнячкою, хоч все ще не надто зичливо косився 

на Тіта Нікітіча. 

- Ну да, я вже й пригадав, - вів своє Копиця, 
чи пак Копиткін, вдаючи, що не дочув nрикрих Сер
гієвих слів. - Ну да, я вже й пригадав. Це ви, 

прямим смислом говоря, - повернув голову до Ку
лика, - агітували на конференції за українську, 

со звінєнієм, школу. От і зустріч! Це ваші зна
йомі, Маріє Валентиновна, чи що? - здивувався, 

nотайно напевно думаючи: «3 безпросвітні ми до
моштаньками ви, Маріє Валентиновно, зв'язалися». 

-Дивіться, гражданін Кулік, ось перед вами вчи

тельський колектив, що має по школах учити nо

білоруському. А прислухайтесь тільки, якою мо
вою вони говорять? Говорять вони, конєчно, по-
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русскі. Силу й красу етого язика не переможе про
стоязичіє. Про це ви должни пам'ятати. 

-Чи ви ·були коли в зоопарку, Тіт Нікітіч?
знічев'я поважно поспитав Кулик. 

- На жаль, не приходилось мені бути, - зни
зав плечима Тіт Нікітіч. 

- А шкода, - вдавано посумнів Кулик. - У 
чеській Празі я бачив два роки тому чудового шим
панзе, що потрапив наслідувати людину Чехи на

зивали цю несамовиту тварину «Потапка», щось ні
би гохштаплер, чи чванько-панько по-нашому. 

-Ну, Прага і ви, це два полюси, гражданін 
Кулік. Растаяніє вєліко на ваші ноги. 

Черкнув долонею ріденьке волосся, старанно 

прилизане олійком до черепа, і не знав, чим від
платитися своєму погромникові за «чудову тварин

ку» з празького зоопарку. 

- От і відітє, - вів він непевним голосом, -
прямим смислом говоря, проти течії нема глузду 

змагатись в одиночку. Да, Маріє Валентиновна, 

ваш знайомий впертий любитель, со звінєнієм, сіль

ської екзотики. 

-Ах, Тіт Нікітіч, не місце тут на такі розмо

ви, - зручно перебила Маруся. - Краще розка

жіть щось про себе. Я чула, що ви й далі nишете. 
Поглянула при цьому на Кулика і кутиками 

уст, невловною посмішкою наче натякнула, щоб 
був він уважний до об' явленого пінського поета. 
-А чому б мені не писати? - втішився Тіт 

Нікітіч. -Поезія, це моя слабість, це еліксір мого 
життя. 

- Чи пригадуєте, як ви мені колись читали ... 
- Певно, що пригадую. «Полєвиє цвєточкі», 

Марія Валентиновна. Ну да, якщо зволите, про
деклямую вам, для пам' яті. Так вот: «Полєвиє 

цвєточкі возлє рєчкі, на душє моєй любві лєчаль ___.. 
nламя свєчкі». Чи так воно, Маріє Валентиновно? 
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-Пригадую, все пригадую, -вдавано захоп
лювалась Маруся. 

- «Рєчкі - свєчкі!» - зареготав ув обличчя 
поетові Сергій. - Що за рими, боки просто рве. 
Чому б вам, неперевершений поете, не склеїти хоч 
би таку ось цяцю: «Цвєти возлє рєчкі, а похра

пую на пєчкє». Хо-хо-хо, от і поет Тіт Нікітіч Ко

mщя! 

-Але ж ти, Сєрожа! -«Обурилася» Маруся. 
- Як можна так. 

Але це «ТИ» якраз і насторожило Тіта Нікітіча. 
Видно, Маруся вже не на жарти спанібраталась із 
цими домоштаньками. 

-Так вибачте, Маріє Валентиновно, що вас 

я затримав. Поздоровте від мене мамєньку і па

пєньку. Ну, а як там Льоня? Ще у Львові? Ну, 

так я пішов. 

Дивилися всі на відходячого Тіта Нікітіча і, 
либонь, вдячні йому були за хвилинку розради. 

Маруся виявила себе неабияким аранжером. Кулик 
подивляв її інтелігенцію, що була в його розумінні 
вена міру провінційного Пінська. 

А оркестра вже грала румбу, ту знамениту 

румбу, яку ще в тридцять дев'ятому міські батяри 

по міських спелюнках виспівували: «Чи пані любі 
румбе, чи пані коха тромбе». Кулик знову зали

шився сам. Сергій, його приятель, мимоволі став 

його суперником. Танцював тепер з Марусею десь 
під стіною, поблизу оркестри. Pyumв знов метуш

ливим людським товmпцем і думав, що погано ви

рушати на баль двом кавалерам з одною дамою. 

Блукав очима під стіною, по кріслах, шукаючи 

собі якусь «резервову» «Потіху» в бальовій сукні. 
Але всі дами були в руху зі своїми партнерами. 

Та якби й була якась вільна, десь на кріслі під 
стіною, то напевно з тих, якими Адамове насліддя 

ве надто цікавиться. Рухався далі і надибав по-
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глядом Єлісеєнка з нерозлучною чорнявкою. Те
пер уже Кулик побачив її докладніше. Подовга
сте личко, великі чорні очі, чорне волосся опукли

ми хвилями путилося ій на потилиці. Зупинив

ся перед нею ніби загіпнотизований, не маючи від
ваги попросити її до танцю. Щось наче паралізу

вало його ноги, руки, дерев'янило язика, тільки очі 
здивовано втуплювалнея в смагляве чорнооке лич

ко. 

-Ну і що, відваги не маєте? - вирячився в 

нього страшними очима Єлісеєнко. -Просіть, мо

же піде з вами! - докінчив він по-українському. 

Либонь, пригадав його, як і Тіт Нікітіч, з конфе

ренції. Інакше не заговорив би до нього по-укра

їнському. 

Дівчина встала і подала йому обі руки. Окса
митова сукня вишукано хшшалася на П гнучкому 

стані. Була майже рівна з ним. 

«Вона, вона!» - піднесено думав. «Як то ста

лося, що це вона?», клубочилося в його голові. А,, 
уява відображала копулисту церкву святої Варва
ри, його в куті, в тіні, і ії під притворними дверима, 

не скорену, не в молитовному одушевленні - зди
вовану чи, може, зацікавлену всім, що бачили її пе
кельно чарівні очі. Забув у цю хвилину про най
важніше, про п'ять слів на фронтоні партійного до

му. 

-Чого ж так дивитесь на мене? - озвалася 

вона. 

-Вона! - шеІПІув і не стямився від глупої 

необережности. - Дивлюся, бо не можу не дивити

ся на вас,- розхрістано почав він.- Вибачте: ди

вом великим проймає мене; всупереч цій ось тан

цюючІп публіці, ви говорите до мене по-україн

ському. Дивне, неймовірне. Це ніби спів солов'ї-
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ний у гущі воронячого кракання.- Миттю замовк 
і потім: - Ви напевно не з місцевих. 

-Може й не з місцевих. 
-І не вчителька? 

- І не вчителька. А ви починаєте знайомство 
від допитів ? 

-О, вибачте, справді кострубата моя мова. 
Це, здається, від розгублености. Таке інколи зі 

мною буває, коли дівоча непересічність стає віч-на

віч переді мною. Тож як вас маю називати, загад
кова чарівничко? 

- Розкручуєтесь, це не добре. Кличте мене 
Зіною. А ви? 

-Я той, що весною посвистує на болоті. 

Зіна щиро зареготала. 

- Бузько клекоче на даху чи на вломаній вер
бі, чайка скиглять на болоті, пугач кричить у лі
сі, перепілка посвистує у полі. Ну і що вам ще 
треба? 

-Не вгадали, громадянко Зіно, - покрутив 

головою. - Є птаха, що весною отак сяде собі на 
грудочку, між баговинням, і посвистує безжурно. 

І тепло і сонце любить вона. 

-Жайворонок, ластівка . 
-Забуваєте, що жайворонок літає над поля-

ми, а ластівка любить людські оселі. Та є таке 

крилате створіннячко, якій завдячую я своє прі
звище. 

- Сич, сич! - нетерпеливо вигукнула. 

- От які ви! - похилив з сумом голову. 

Вже в сича хочете мене перетворити. А по-справ

жньому я називаюся Куликом. 

-Ну й прізвище! А ім' я ваше? 

-Іван, коли зволите. Популярне ім'ячко, ні~ 
куди правди діти. 
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-Так от ми вже й познайомились. Чи ви ви
падково попросили мене да танцю, чи, може, шу

кали? 

-Шукав вас, ЗінкQ! По вулицях Пінська шу-

кав. 

-Не знаючи й не бачивши, шукав. Сюрприз! 

- Здається, що сюрприз. 

Помітив, що ця коротка розмова непомірно 
швидко наблизила їх. Він голубив її очима і від

чував, наче б з ним була близька та рідна істота. 

Не знав, звідкіль такі почування. Може, рідна мо

ва була лучником між ними? Керував танцем так, 

що оІШнилися вони під протилежною стіною, по

дальше від вирячкуватого Єлісеєнка. Зіна, здава

лося йому, була не менш чарівна та приваблива 
від Марусі. Можливо, що була навіть стрункіша 

та ориrінальніша. Зелені очі Марусі навівали бла

годійність забуття, заспокоювали і приколисували; 
чорні очі Зіни пекли літнім жаром, притягали й по

лонили. Ах, скільки ж емоцій на цьому балю! 
Не пригадував, щоб колись мав нагоду переміню
ватися такими ось красунями, такими чарівними 

дівочими протилежностями; ледве відійшла зелено
ока, випадок наштовхнув його до цієї ось загадко

вої смаг л явки, яку чомусь порівняв у дусі до оче

ретини за Стиром, у місяці серпні. Хай же nоОа
чить Маруся, з ким він танцює, хай побачить! І 
власне в цій потайній чванькуватості відчув наче 

якусь роздвоєність власного серця. Це було супе
речне з його вдачею. Не був з тих, щоб б іга ти за 

«Спідничками», шукати еротичних новинок. Інте
рес до красунь обrрунтовував ідеальним зображен

ням непорушного кохання. А роздвоєність nочу

вань, чи навіть четвертування особовости на еро

тичному !рунті, трапляються тільки в буйних тем

пераментах. Не належав до таких. 
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Коли він так думав, за сІШною хтось тихо про

майнув; оглянувся і зустрівся з очима Марусі. 
Це була тільки мить, і ця мить скаламутила в ньо
му ясність думки, викривила почуття, остудила та 

збаламутила. Чекав кінця танцю з бажанням чим 
швидше передати цю ось чорнявку пригнобленій 
окатій людині. Так він і зробив, і вже здалеку ки
нув погляд на особливу пару під стіною; йому зда

валося, що якась темна тканина оповила ці дві 
істоти, ставлячи над їхніми головами великий знак 
заІШту. І коли уже хотів відійти, пригадав ще :й 
п'ять слів на партійному домі. 

- Ах, мілснькой, от і знов зустріла вас! - зні
чев'я вхоІШла його за руку Дуня Авдссвна. Була 

вже сама, матрос дніпровського флоту, либонь, 

«Змився» кудись; причина не абияка, щоб бути 

стурбованою, але Дуня Авдссвна не з тих, щоб роз

пачати. Опукле її обличчя було непорушно спо

кійне, очі відображали наче буддійське забуття, по
смішку мала трохи іронічну. 

-Нема матроса? - посІШтав Кулик. 

-Нема, мілснькой, - розтяжна почала вона. 

-Матроси народ непевний, соссдушка ви мой, го-
рілкою горло заллє, шабасу наробить нашому по

лу, і потім чорт хвостатий гонить іх на море ши

роке. Загонистий та неделікатний це народ. Он 
туфлі мені потоптав. Такий то :й брудними чобіть

ми на засланий стіл удрапався б. А ви он і втіка
ти хочете. А та ваша чорноока їстеиная красота, 

- хитро підморгнула. - І русявая теж красавіца. 

Молодець мій сусід, з найгарнішими баришиями 

пляску веде. А от, щоб не в обіду вам, я наш пол 

женський знаю: красавіца зовні, зрадниця та пас

кудниця внутрі. Чорноока - коханням умертвить 

довірливе мужеське серце і потім кинеться в обій

ми іншому; русявка благоуханісм присІШть, щоб 
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потім флегматично сміятися із щирого кохання. 

От що значить краса нашого полу! Тому то ро

зумний мужчина шукає собі жінку між трояндою 

і кропивою. Надмірна краса коле, як троЯнда, а 

вивершена пошлість, це вітроговна та розгульна 

женщина, що по кабаках висиджується і плоттю 

своєю торг веде. От воно як, сосєдушка ви мой! 

Вона, як і попередньо, причеrmлася до нього, 

надіячись притримати його коло себе та в танцях 

провести з ним решту ночі. Либонь, і свою «терп

кість» на рахунок «Красавіц» скерувала відповідно 

до своїх намірів. Та швидко переконалася, що «СО· 

сєдушку» не сила втримати коло неї навіть стале

вими линвами. Не церемонився з нею довго і пі

шов своєю дорогою. Тільки встигла ще кинути йо
му навздогін: 

-А щодо красавіц, правда істинна, мілєнькой! 

Кулик побачив Сергія коло парадних дверей, 

у коридорі. Міну мав незавидну. Коли б не со

ромився, мабуть, розплакався б уголос, як покрив

джений хлопчик. 

-Втікла! - зустрів Кулика непогамована, з 
розтерзаною душею. - Похапцем одяглася і втік

ла. Хотів провести - не погодилася. Он крізь ці 

двері, в глуху ніч. 

-Втікла, самітня, в глуху ніч, - мимрив до 

себе Кулик. Замислився над цією новорічною не

сподіванкою. Збурила своїми очима його почував

ня, коли він був із Зіною, потім відійшла. «Бага

тозначна обставина, нічого собі.» Зиркав на Сер

гія і співчував йому. Відчував, либонь, свою без
порадність після втрати Марусі. 

-Примха, звичайна примха, - потішав себе. 

- Вдаченьку перехопила від своєї мами. Стара ви-
гадує різні несподіванки бідному Валентинові, а ця 
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дала нам гарбуза. Що ж ми тепер будемо робити, 

друже Кулик? 

-Будемо бавитися, Сергію! 

Вибір для нього тепер був один - чорноока 

Зіна. Нема вже зелених вогників на залі, ніхто 
вже не скаламутить його почувань. А заля гойда
лася у крутїжі вальчика Штравса. Нарешті 
Штравс! На подіюм хтось крикнув: Відбиваний 
вальчик, товариші! «Відбиванка! », пригадав Віль
но і помітив Єлісеєнка із Зіною. Танцювали вони 

коло оркестри, але сусідні пари, заточуючись ши

роким колом, спихали іх на середину залі. Лиси

на Єлісеєнка часом виривала між сусідніми па ра

ми, частіше ж якесь широке чоловіче плече засло

нювало її, ніби хмаринка місяця, і тоді видно було 

тільки голову Зіни. Аж якийсь «Ловець дам» пля

снув у долоні, і тоді Зіна перейшла до нього, за

лишаючи напризволяще Єлісеєнка. Кулик прищу

лився і чатував. На його щастя, незнайомець із 

своїм прецінним чорнооким «набутком» прямував 

саме туди, де стояв Кулик, не прочуваючи для себе 

поразки. Крутількою посуваються все ближче, все 

ближче. І от «чатівник» ніби ненароком з'явився 

перед нею і почав прудко бити в долоні. Недавній 

«Переможець» не квапився передавати свій «добу

ток», але Зіна вже посміхалася до Кулика, простя

гаючи до нього руки. Юні й веселі кинулися в тан, 

не зважаючи на побічні пляскання долонь. Немов 

колобіжною метелицею крутяться, крутяться; су

сідні пари втікають від них, а вони вирують усе 

вперед, усе далі й далі. І ось уже коридор, ще й 

тут буйний темперамент молодости не слабне, і во

ни з непогамованою завзятістю колоточаться кори

дором під білими ліхтарамн далі й далі від залі, 

від розтанцьованого, розбурханого людського кіт-
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ловища. Щойно на кінці коридору сповільнили 

вони темпо, і . тоді Зіна поспитала. 
- Ви казали, що шукали мене. 

-Шукав. 

-Ви мене справді вже десь бачили? 

-Бачив, (бісик нашіптує - в церкві святої 
Варвари я вас бачив), але здоровий глузд стримує 

його від такої похопливости. - У сні я вас бачив, 

Зіно. 

- Ви нещирий, громадянине Іване. Занадто 

плоско викручуєтесь. Де· ж ви мене бачили, ска

жіть! 

-Уявіть собі,- почав він врівноважена фан

тазувати, - уявіть собі - бачив я вас у Парку 

культури і отдиха, над Піною. Там такий вал nро

бігає і в нього впирається алея; побіч алеї, під ва

лом стоіть собі кам'яна лавка, а на ній сидять і 

гуторять іх двоє: великий Ільіч Ленін з великим 

Сталіном. Статуї ще новенькі, либонь, щойно з 
Москви літаками привезені. 

-Ну, ну, цікаво, - насторожилася Зіна. 

-А ви чомусь ідете від тоі лавки алеєю до Пі-
ни: веселі, бадьорі, життєрадісні. Ви собі йдете, а 

обабіч вас колонками вишикувались статуї. Он ви
струнчений Ворошилов. Він стоіть на постументі, 

де перед війною стояв босоніж поліщук із довгим 
веслом у правій руці. Побіч Ворошилова Калінін 

із гострою борідкою, а напроти - Молотов. А ви, 
не зуnиняючись, ідете просто до Піни; йдете і не 

знаєте, що я зачаївся у воді, довкола мене срібно

лускі плотички плавають, але вони мене не цікав
лять, я слідкую за вами і милуюся. Чарівний це 
був сон, Зінко! 

-Поетично ви мене обдурюєте, громадянине 
Іване! 
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-Невже ви ніколи не були в Парку культури 

і отдиха? 

-Не пам'ятаю, - надумувалася з добру хви
лину.- Чому ви мене не бачили, наприклад, у чи

стому полі, де безмежжя зеленої трави, де море 

сонця і незлічимі множества барвистих мотилів та 

птахів? Чому, питаю я вас? Не достає ще того, 

щоб побачили ви мене між хрестами на кладовищі. 

Голос її був зворушливо ніжний, личко удухо

вилось якимсь смутком. Кулик узяв у долоні її 

руку і замислився. Збагнув, що перед ним стояла 

несамовита красуня, інтелігентна й розумна. В чор

них очах, йому здавалося, малювалася щирість, у 

словах - непідроблена простота. Хто ж вона, хто? 

Маруся поступилася геть, геть, аж за мряковиння. 

Зіна, незрівняна Зіна заслонила примхлину дівчи

ну з Лунинецької своїм струнким станом, ніби ра

нішня заграва постала перед ним, заганяючи в не

буття мізерний серпик місяця - кусливу дівчину 

з її батьками, що вічно сваряться. Парк культури 

і отдиха, статуї на алеї - це нерозумна вигадка, 
позбавлена логіки і сенсу. 

- Може, пройдемося? - поспитала. 

Взяла його під руку, і вони в ногу попростува

ли до дверей, за якими ще грала оркестра і танцю

вали пари. Перед дверима вони повернулися і знов 

простували на протилежний кінець :коридору. 

-Ви мене бачили життєрадісною, і цей ваш 
сон був фальшивий, - після довгої мовчанки озва
лася Зіна. 

- Не перечу: сни переважно розходяться з 

дійсністю. Інколи щось наверзеться на сонну го

лову, що потім у тверезому стані приходиться і ди

вуватися, і навіть жахатися. От, до прикладу, од

ної ночі лихо мене чомусь повело до якогось кіна, 
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потім я чомусь опинився в домі комсомолу чи чо

гось подібного. 

Помітив, як Зіна здрігнулася. Чому саме він 

ЗаГНаВСЯ аж ДО «КіНа» та ДО «КОМСОМОЛЬСЬКОГО ДО

му», -не міг собі пояснити. От наверзлося якось 

самочинно, без ніякого пляну, що однак проречито 

їй нагадало про Райвідділ комуністичної партії. 
Невже безсильний він контролювати свої самочин
ні внетрибки? І от ця його мимовільна балаканина 

геть знівечила все, що щойно постало та так вдало 

почало зав'язуватися в якийсь триваліший вузол 

дружби, а, може, ще й чогось більшого. Щирість 

і безпосередність зникла з обличчя чорнявки. Ще 

посміхалася, але це була посмішка вимушена, на

сторожена і нещира. Повільно наближалися до за

лі. її рука виковзнулася з-під його ліктя, холодна 

усмішка майнула на устах, і вона зникла в танцю

ючій юрбі, прямуючи, либонь, до Єлісеєнка. 

«Туnий я до очамріння, до безглуздя, не дано 

мені мистецтва маскуватись, - лаяв себе Кулик, 

простуючи до роздягальні. - Моя роздвоєність у 

почуваннях така ж абсурдна, як і поведінка в това

ристві цієї нерозгаданої, але інтриrуюче привабли~ 
вої дівчини». 

Він хотів ще до цього долучити і свою вро

джену Недовірливість до людей узагалі. йому іно

ді здавалося, що вже ніколи не зможе вірити в лю

дину. Як же інтелігентна Зіна, коли з невинних, 

здавалося, натяків вичитала хиткість його душі. 

Маруся ледве чи спромоглася б на таке. Шум із 
залі долинав до нього ще й тоді, коли він вийшов 

на вулицю. Не цікавився теж Сергієм. Чи зали

шився він ще на залі, чи вже раніше пішов додому, 

- це було для нього тепер байдуже. Мороз жа-
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лив йому обличчя і метушився роями сніжинок 
над пішоходам. Непевною ходою :йшов вулицею в 
морозяну ніч тисячу дев'ятсот сорокового року. 

** * У домі Богдановичів від тижня панував бала-
ган. Почалося від того, що Єфросинія перехопила 

від Валентина позичені гроші і тримала їх «до 

слушного моменту», значило- доти, аж вирядить 

старого до Львова. Вона плянувала навіть відра

зу ж посадити його до потягу, але сама ще не була 
приготована. Валентин ніби теж вибирався в доро

гу, але насправді вона його лякала. Не звик він 
мандрувати у потязі, до того ж ще в такий непев

ний час. Потяги були переповнені (він докладно 

розвідав про це у знайомих), знав теж, що чимало" 

тепер пленталося по вагонах різних темних людей. 
Коли прийшов «Слушний час», Єфросинія пригото

вила синові аж три клунки - і білизну, і одяг, і 

печене та варене. Валентин свого сина дуже лю

бив і бажав його бачити вдому, але жертва, якої 
від нього вимагала жінка, була над його сили. Але 
вибору не могло бути, Єфросинія не попустить. Во

на виштовхає його з хати, вимете мітлою або оглу

шить макогоном. Узагалі, якщо він упреться і не 

поїде, - життя його буде під неслабиучим обстрі

лом неперебірливих лайок, масних прокльонів, пре

різних образливих вигадок. 

Крім одного горя, що зачаїлось десь у Львові, 
наспіло й друге з новим роком: Маруся тяжко за

недужала. Прийшла з балю по півночі, лягла в 

ліжко і перший день нового року зустріла в гаряч

ці, майже непритомна. Це було тяжке нещастя в 

домі Богдановичів, яке, проте, спричинило для Ва

лентина надію бажаної виручки. До Львова він, 

звичайно, не поїде, поки не одужає Маруся. 
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- І от захотілося тобі на баль, - докоряла 

мати півприто~ній дочці.- Під ручку, іроди, пове

ли, а назад з вітром самотню пустили. А не дож
дали б ви вечора! Ще одна хвороба мені nотрібна 
в родині! 

- Мамо, мамо, - благала хвора. 

- Авже ж, що мамо. Не мачуха ж тобі. А 
хай но вони появлятьс~ в моїй хаті -нажену, як 

собак. Мужики й мужиками залишаться - самот

ню дівчину пустити в морозяну ніч. А той, як йо
го, Кулик, скис би він, ще й старого дурила за

крутив. Мовляв, по історячеекому ділу майстер. 
Добра мені історія. Он ще одна хвороба на мою 

голову. 

- Залиши її, стара, хай подужчає, тоді nоїду, 

єйбо поїду, - нещиро вмішався Валентин. - Тіль
ки ж як воно везти в переповненому вагоні хворо

го. Та ще й чи лікарі Льоню випустять зі nпmта

лю. Ти все з гарячкою до діла, а я передбачливий 
нюх маю. Хай Льоня підлікується і тоді з Божою 

поміччю - додому. .Як не з батьком, то й сам. 

Він же в нас майже інженер, образованіє має, от 
що. Мене темного вирядиш, і я в світі Божому, як 

овечка, а він все навильот знає. Отак на мапу по

гляне і вже ум дороги збагне; чи то південь, чи 

восток, чи сєвер, чи запад в його умі з точністю 

відчеканиться. 

-Он куди він повертає! - не втерпіла Єфро
синія. - А борідку й не думає зголити, а канапа 
рипить. Гроші позичив, сатана, а їхати отягається. 

Маруся он йому хвора. .Я вже тут її догляну, не 
журися, а тебе таки витисну з хати. 

Цю погрозу Валентин сприйняв за одну з без
лічі погроз. Єфросинія завжди лаялася і погро
жувала, але що до неі належало, виконувала в ха

ті. Та цього разу почала діяти. На другий день, 
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уранці, Валентин помітив, що жінка не благові
стить день сніданком. Коло печі в кухні тихо. На
томість шшm:ть тільки вода на електричному паль

нику. Приготовляє, либонь, чай для Марусі. Він 
насторожено почекав ще з годину і остаточно впев

нився, що день почався без сніданку, а в дальшо

му, мабуть, не буде й обіду. Побоювання були 
вірні. Єфросинія не то що не бралася приготов

ляти обід, але й не підтопила в печі. В кухні вже 
було холодно, двері до вітальні були замкнені; 
там огрівав кімнату електричний пальник. Вален

тин зрозумів, що новий рік почався для нього без

виглядно. Лежати на канапі було вже йому захо
лодно; він почав тупцяти по кухні, щоб загрітись. 

Але швидко впевнився, що тупцяння не наблизить 
його до щасливої розв' язки, як теж і спроба по ми~ 

ритись з жінкою не доведе до бажаного кінця. Оди
ноке, що стояло перед ним, це дорога до Львова. 

Оголомшений турботами, він призадумався. В го
лові назрівав плян. Він навіть під вечір роз'яс

нився і лагідно гукнув жінку крізь двері. 

-Хай уже буде по-твоєму, стара, завтра вран

ці поїду. Дай но мені гроші, піду на станцію кви
ток купити. 

Двері з тріском відчинилися; перед ним поя

вилася розчухрана Єфросинія. Обличчя її було на
сторожене. 

- Грошиків захотілося? 

-А як же ж на станцію без грошей? 

-Ну й гаразд. Завтра в одинадцятій поїзд 
відходить. Заведу тебе на станцію, куплю квиток, 
і тоді по ба чим о, який з тебе герой. 

-Отак виголоднілого хочеш у дорогу пусти
ти? Ех, Єфросиніє, серце твоє, онде, в камінь пере
творилося. Як от ноги витягну, тоді побачимо, як 

житимеш. 
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-Як околієш, то й не побачиш, - дразнила

ся. - О, Льоню, синочку мій дорогенький, он яко
го батька маєш! 

Коли виникла між старими nодругамн остан

ня переnалка, Марусі вЖе було трохи краще. Вона 
хотіла бути, як і завжди, байдужою, але цього ра

зу ії зацікавила не так сварня батьків, як легкість 
лайливих висловів. Коли б отак вони хотіли лая

тись по-русскому, ледве чи ім це вдалося б. Мару
ся перехоnлювала окремі масні фрази своєї мами, 

як: « А трястя тобі в nечінку!», «Оnудало ти го
рохове», «Буянисько ти старий», на що, як відомо, 

Валентин відnовідав мугиканням, - все це ще 

більше загострювало погорду в неї до рідної мови. 

З усією своєю красою, чого була свідома, nочува

лася в цій родинній веремії справді нещаслива. 

Роздумуючи так, вона перебігала думками по різ
них домах її шкільних подружок, шукаючи хоч 

оманливого затишку в чужій хаті, та швидко впев

нялася, що ні одне з тих родинних вогнищ не мог

ло б бути її ідеалом. Правда, в домах її nодружок 

не панував такий балаган непорозумінь, як у її 
рідних стінах, nроте й там час-до-часу спалахува

ли суперечки, nідсилювані «рідним полум' ячком». 

«дивно, чому ці наші міщани мають два обличчя, 

- думала вона, - одне для «Пристойности», для 
гостей, - мила посмішка і по змозі вишукані фра

зи в русскій мові, і друге обличчя - nрихована 

внутрішня злобна насиченість, де, зрозуміло, все

владно панує ота так звана українська мова.» По

горда до рідного довела її до меж вимріяної русе

кої мови. «Ах, який же це інший світ!» Та це за

хоплення фатально понизили свіжі враження nід 

час зустрічей з русскими людьми совєтського хо

ву. Те, що вона почула, налякало їі. Вона nри

гадувала, як у ресторані один п'яний москвич «Об-
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робляв» свого співрозмовця страшними матюками. 

Матюкався матір'ю, матюкався батьком, сестрами, 

навіть Богом та Ісусом Христом. Був такий :кир
патий, з маленькими очицями, ніби оран:r'утанr, і 
лаявся без кінця і міри. Це для неі був справді 
«де ус екс махіна». Ще такої лайки вона ніде й 

ніколи не чула. Пізніше вона ще раз наткнулася 

на русских людей, що сварилися. І цього разу її 

вуха валовили таку масу паскудств, що аж голова 

розболілася. Від того часу закрадався в душу Ма

рус~ якийсь сумнів. Вона порівнювала еварию сво
іх батьків із сварнею тих, русских, і тоді її батьки 

ввпжалися для неї янголами. 

Ці роздумування дівчини знівечились посиле

ним криком її матері. Знала: це початок істерії, 

що кінчався скавулінням старої на підлозі. Це, 

правда, рідко траплялося, але таке бувало. Вален

тин зміркував, що монолог мугикання погіршить 

тільки справу, і тому нашвидку вдягнувся і з го

лодним шлунком кудись пішов до міста. 

Докраю виснажена, Єфросинія ще з годину по

зойкувала, товклася по хаті, нарешті кинулася в 

ліжко і заснула. Тиша і нудьга налягли на дів

чину. Вона силкувалась про щось мріяти, над 

чимсь задумуватись, та щось чи хтось наче б від

слонюван їй недавню подію на колишній Лещин

ськІи вулиці. Чому вона втікла? Чому він під

шукав собі іншу дівчину? Коли б вона, ота чор

ноока, була бридша, коли б не була така струнка 

і ІШшна, хто зна, чи тоді зникла б вона з балю. 

«Ах, що за безглуздя! Хіба ж він з тих, щоб ви

кликав у мене якийсь інтерес чи, може, любов? 

Хто ж він? Селюх, що здобув десь у світі огладу 

і освіту. І та мова, та мова. Боже милий!» 
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Аж у двері легенький стук. Потім прочини

лися, і дівчина побачила Кулика. Стояв у порозі 
несміливо, був ніби засоромлений і непевний. 

-Чого ви сюди прцйшли? - недоброзичливо 
озвалася перша. 

-Ви хворі? - півшепотом озвався він. - Ви 
бліді й немічні, Марусе. 

-Я хвора, як бачите, але ваші відвідини в на

шому домі цілком зайві. Щастя ваше, що мама 

спить. Що вам треба? 

-Я нічого не хочу, і як бажаєте, я можу піти 

геть. Я навіть не хотів вас відвідувати, та щось ме

не до цього спонукало. Либонь, передчуття. І не 

підвели мене мої передчуття. Ви ось хворі. 

-Не вірю у ваші передчуття! - підвищила 

тон. - І говоріть до мене по-людськи. Да, я тєр

пєть нє магу хахлатщіни! - Цей вибух, либонь, 

був призначений на те, щоб гостя роззлобити. 

-Подивіться уважніше на мене, подивіться і 

тоді переконаєтесь, що я не такий, яким ви мене 
уявляєте. - Підступив ближче до ліжка. - Що 

з вами, простудилися? Ах, Марійко, як все недо

речно складається, як все переплутується. А я ж 

бажаю вам щастя та веселости. Я хотів би, щоб 
ви справді були отою королівною в рожевих са

нях, ген там, за Стиром. 

Розчулення та фантазія поривали його. Го
ворив багато, говорив про красу рідних боліт, рі

чок та борів, про минуле цієї забутої землі, про ру
салок, що толочать лани жита місячними ночами, 

про водяників, що мають свої сховки у глибочен

них вирах Стирута Прип'яті. Убаював її, ніби ди
тину, вводив у світ казки, у світ мінливих самоцві

тів, чудесних кольорів та пахучих квітів на боло
тах. 
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Недуга, видимо, витончила її вразливість, бу

ла поважна та уважлива. Слухала, не кліпаючи 

навіть віями, і вдивлялася в його обличчя. А Ку
лик говорив, підкріплював розповідь наголосами, 

мімікою обличчя, ломленням та стягуванням брів. 

Маруся й не зчулася, як почала ставити йому 
питання, втягалася в розмову. Не помічаючи, 

вона проти своєї волі в мішувала безліч україн

ських слів у свій русский монолог, потім стямлю

валася, задиркувато поглядала на гостя, з притис

ком відмічала деякі чужі слова, як от «ужас», »Я 

понять нє могу», але швидко забувалася, і тоді 

знов українські слова витискали московські. 

Він уже сидів коло неї і гладив її руку. Не 
помітив навіть, що в дверях стояла Єфросинія. 

Істерія, видимо, залишила її, тільки худюще по

морщене обличчя було вимучене, очі світилися 

якоюсь хворобливою гарячкою. Вона була, як і 

завжди, в чорному довгому халаті, грізна і насуп

лена, божевільно вп' ялилася в нього очима. 

-Ну от, молодой чєловєк, ви вже знов вдер
лися в мою хату, - ступила з кілька кроків упе

ред. - Он дивіться, як ваш баль відлежує моя 
дочка! 

-Мамо, знов голова буде боліти! - напім
нила Маруся. 

-А хай собі й болить! - ще ступила пару 
кроків до Кулика, нашорошена, напастлива й не

безпечна. - Чого ж ви причепилися до нашої ха
ти, чого? Дочки моєї вам хочеться? Добрий мені 
жених, що пускає свою наречену по півночі саміт

ню додому! Зволь же, голубчику, залишити мої 

пороги, зволь, коли я ще добра! -простягла дов

гу свою руку до дверей з костлявими пальцями. 

-Мамо! - несвоїм голосом крикнула Мару

ся. - Мамочко, Боже мій, яка ж ти нещаслива, 
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яка ж ти криклива, заспокійся, мамо, сядь ось тут, 

коло нас, ~ ми поговоримо про нашого Льоню. 

Сядь і не кричи, не ображай гостя, мамо! 

-Ти нащот Льоні? - зміряла очима і дочку, 

і гостя. 

-Певно, що про Льоню. Тато й так не поїде, 

де ж йому вибиратися в таку далеку та непевну 

дорогу. 

-Хай протруситься, нічого йому не станеть

ся, - трохи злагідніла. 

-Як поїде, втрачу й тата. Він же в нас сла

бовитий. Пане Іване,- раптом поглянула благаль

но на Кулика,- порадьте ж нам, як нам привезти 

додому Льоню? Ах, як же нещасний мій брат! 

Це звернення до гостя цілком примирило Єф

росинію. Дивилася на нього тепер лагідними очи

ма, парепані губи тремтіли. 

-Може б ви поїхали по мого сина, молодой 
человєк? 

Кулик зніяковів. Сидів, не рухаючись, без

сильний був щось путнє відповісти. 

- Голубчику мій - спаси мого сина! - ви
бухнула нестримно, розпачливо. В очах її пабляк
лих та страждальних появилися сльози. - Приве

зи мені Льоню, Іване! Я знаю, що ти привезеш. 

Як не хочеш це для мене зробити, вчини це для 
неі, для Марусі. А я тобі буду руки цілувати, мо
литимуся за тебе. 

Здавалося, непривітна, груба і задиркувата, бу
ла тепер ніжна, по-материнському всевіддана, непе

ревершена й готова кожної хвилини на самопожер
тву. «Звідкіль у неї така сила любови, такої само

посвяти, такої кришталевої чистоти почувань ?» -
оторопіло думав Кулик. Пригадав теж свою маму, 

що була вже покійною, і твердо сказав. 
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- Гаразд, завтра поїду! Зроблю це не для 

вашої дочки, зроблю це для вас, матусю, - ласка

во дивився на неі. - Розумію ваше горе, так, так, 

розумію ... 
його голос дрижав, був зворушений. Здава

лося, ось-ось ухопить поморщені, спрацьовані руки 
і притулить їх до своіх уст як материнську свя

тість, як найдорожчий скарб. 

-Приготуйте все, що маєте послати для сина, 

-ще раз озвався.- Завтра в десятій буду у ва-
шому домі. 

І вийшов мерщій на вулицю. Щойно тут усві
домив, на яку небезпеку прийдеться йому наражу

ватися. Передусім був учасником педагогічного 

курсу, що триватиме ще з півтора тижня; мав обо
в'язок щодня ходити на лекції і засвоювати біло
руську та московську мови від советських лекторів . 
.Якщо ж його місце в школі на колишній Лещин

ській буде з кілька днів порожнє, тоді ніхто не змо
же його вШІравдати. Не виключене, що nодікав
ляться його квартирою на Залізничній вулиці; як
що його там не знайдуть, упаде на нього тінь nідо
зріння, що може закінчитися допитами в жовтих 
касарнях, отому небезпечному енкаведівському 

кублищі. Лютий був на себе, на свою похопли .. 
вість. Відкрив теж наче ще одну «ТаЙНу» свого 
«Я», -вивершену чутливість, що затьмарує здоро

вий глузд. Та не було ради- дав слово і мусить 
його дотримати. Майнуло йому теж, чи не звіль
нитися в дирекції курсів на кілька днів? Подасть 

якусь причину, наприклад, хворобу батька чи щось 

у такому тоні? Ця думка втішила його, але не на 

довго. А що буде, коли його не звільнять, гірше 

ще, коли через НКВД довідаються, що його батько 

не хворий, а таке напевно вони зроблять! І тоді 

ще буде гірше. Впарі з цими роздумуваннями під-
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повзло ще щось: Чи належно оцінить його жерт
ву Маруся? .І взагалі чи оцінить? Чи не буде йо
го геройство щось ніби боротьба Дон Кіхота з віт

ряками? 

На другий день КуЛик точно в десятій з'явив
ся в домі Богдановичів. Ще вдому постановив їха

тИ до Львова без попередження дирекції педкурсів. 
Що буде, то й буде. Коли щасливо привезе Льо

ню, тоді на місці буде викручуватися. Але лише 

він відчинив двері, як одушевлена підбігла до ньо

го вся родина. Єфросинія навіть «дружньо» три

мала свою руку на ІLЛечі Валентина (нечуване й 
небачене видовище в цьому домі!), Маруся стояла 

побіч батьків. Кулик не помітив у її руці якогось 

листа; нещиро усміхався і думав: Ось як тішать

ся з його жертви! Чи й будуть тоді такі веселі, :ко

ли його запроторять до жовтих касарень? І чи бу
дуть узагалі ним журитися, :коли матимуть вдома 

Льоню? От був один дурник, що занапастив себе, 

щоб зробити приємність цій ось «розклекотаній», 

найкурйознішій, либонь, під сонцем родині! 

-Пане Іване! - витрутяла його з розпачли

вої задуми Маруся, - пане Іване, щось сталося! 
Ось беріть і читайте! 

Кулик пробіг очима по списаних рядках. Це 
був лист від Льоні. 

«дорогі мої, - писав Льоня, - не турбуйтесь 

мною. Я покищо лежу в пmиталі, але з кожним 
днем почуваюсь краще. Десь за тиждень виїду зі 

Львова із своїм другом, якому подарозі до Пінська, 
до своїх батьків. І нічого мені не висилайте, бо ко

ли посилка прийде, мене напевно вже не буде у 
Львові.» 

Кулик поглянув на радісні обличчя, 1 ному 
стало раптом соромно. його самопожертва, над 

якою бідкався - не довершилася. Втішився про-
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те, що Маруся вже встала з ліжка і своїми зеле

ними очима ніби дякувала йому за нездійевене «Ге
ройство». Не сумнівався, що була йому вдячна, 

подібно як і батьки. Присоромлено думав, що мо

жна бути «Героєм» навіть без геройського вчинку, 

і він якраз таким був у цю хвилину. Коли одушев

лений і щасливий поспішав на лекції педкурсів, на 

Лещинську, пригадав, що лист від Льоні був напи

саний по-українському. Дивні діла творяться на 

цьому світі! Що ж подумає про свого «Найдорож

чого» несамовита родинка, на чолі якої стоїть во

йовнича Єфросинія? Та Кулик абсолютно був пев
ний, що коли б Льоня говорив тепер навіть по-ки

тайському, мав би своє почесне місце в домі своїх 

батьків. 

** * 
Від приходу нової влади до Хлябів староста 

Ковзало оце вперше скликав до своєї хати розум

ніших господарів без відома Іофе Ниеель Лейзере
віча, щоб з ними відбути нараду. До речі, пред

ставника Райкому партії навіть не було в Хлябах, 
поїхав він у своїх справах на кілька днів до Пін

ська. Хоч ці сходини були й засекречені, та про 

них у останню хвилину довідалася Марцеся Куни

ця. Не тільки довідалася, що люди зійдуться на 

нараду, але вже й знала, про що вони будуть го
ворити. Ій дуже хотілося пустити цю новинку 
«між люди», та час наглив її до таємничих Ковза
лових порогів. З'явилася вона у представника 

місцевої влади непрошена, зайняла місце на лаві 
та ще й підсунулася до стола, щоб було «Краще 
чути». А там уже побіч господаря сидів за столом 
екс-матрос Бугай; перед ним лежав чистий папір, 

у руці тримав олівець; сиділи тут теж статечні го

сподарі, переважно такі, яких діти ходили до шко

ли. Справа стояла «руба», і Ковзало відважно 
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взявся за неі. Видовище з Цезарем, чи пак Удар

ником, трохи призабулося в селі, зате гонор його 
підскочив угору, коли він зрікся бика на користь 

«сіцілістичного сударства». Ніхто тепер не сміє 
показати на нього пальцем, мовляв, он він, що 

збагатів панським майном. І все було б з цими 

сходинами якнайкраще, коли б не поява Марцесі. 

Ні чого й дивного, що вуса його настовбурчилися 

грізно, визиваюче, екс-матрос теж зморщив носа, 

проколюючи очима влізливу лепетуху. 

-Так ти, Марцесю, знацца, пішла б он до жі

нок, - примирливо озвався Ковзало. - Ми онде 

маємо сурійозні діла обговорювати, а сурійозні ді

ла, звісно, не на бабський розум. 

-Ну й говоріть собі на здоров'я, а я собі та й 

послухаю, - невинним тоном почала своє Мар

цеся. - А бабами нас то й невільно обзивати, хі
ба ж ти не знаєш, Корнію? А онде Іофе говорив 

на зборах, що жінки тепер рівні з чоловіками. А 

де ж та рівність, коли ти хочеш мене та й прогна

ти? А я ж та й унучків маю, і як воно, оте толку

ваннячко про школу може бути без мене? Я ж 

своїм унукам рідненька бабуся: і обперу, і помию, 

і зачешу та ще й до школи виряджу. Невістка ж 

бо моя, безстидниця, лінується сама зачесатись, он

де як теличка в гною та й лежала б. А як пряде, 

людоньки - довірливо обкинула поглядом зібра

них,- а як пряде, ледача, то й нитки тонкої не вміє 

витягнути, нерівна й вузловата та нитка, богня 

правду кажу! Поведенцін ж її нечестива та со

блазнива - доленько нещасливая та й мого си

ночка! 

-Як не замовкнеш, викину! - припинив її 

співну скаргу екс-матрос.- Отак за бабську поти

лицю та й- вон! 
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- Попробуй, попробуй! - зірвалася на ноги 

Марцеся. - А забув уже, як у район кликали? 
Нема вже того, що було, щоб бабам та роти зати

кати, та всі кути ними вимітати. 

Напімнення про район відразу ж приемирило 

екс-матроса. його справді туди викликувано, коли 

він міцно побив свою жінку. Ніхто не знав, що 

там йому сказало начальство, але, видимо, не по

хвалило, коли напімнення Марцесі подіяло на ньо

го, ніби холодна вода на сплячого. Ковзало щось 

там йому шепнув на вухо, либонь, порадив, щоб 

з бабою не задирятись, бо справа, яку будуть обго

ворювати, не протявна совєтській владі. Тож утра

тивши надію позбутися непрошеної гості, Ковзало 

своїм звичаєм підкрутив вуса, шморгнув носом і 

квітуче почав. Цього разу його голос був упевне

ний, як і годиться місцевій владі, а свідомість то

го, що вухо на чальника не слухає його слів, дода

вало йому достоїнства в рухах. 

-Діло погане, громадо, - почав він. - Онде 
довідався я, що в нас білоруську школу хочуть за

вести. У Пінську, знацца, зібралися вчителі та й 
ухвалили завести від п'ятнадцятого січня білору

ські школи в наших селах. А воно, як утвердять 
у нас білоруську школу, то тоді й наші діти мусять 

учитися по-білоруському. Погані діла в нас заве

лися. Я то, правду кажучи, отої білоруської мови 

ще й не чув, але он сусід Бугай каже, що вона за
надто дзєкається та акається. А я так міркую та 

толкую, що ті вчителі, що он вигадали нам ті бі
лоруські школи, велику кривду нам чинять. Лег

ко воно зібратися та ухвалювати, не питаючись 

народу. Хоч і вчені, а видно схибили з розуму, бо 

й самі вони, до біса кошлатого, теж не знають отої 

білоруської мови. Он у Лемешах учать аж двох 

жидків родом десь з Польщі. Де ж ім знати біло= 
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руську мову. Он у Пліщичах поляк учителює, он 

у. Чорнові один поляк, один татар, бо люди ка
жуть, що косоокий, і один пінський міщанин. І от 

ця, з дозволу, збиранина і ухвалила білоруські 

школи, а наше дороге начальство та й не знає, чим 

дишуть наші селяни. Я вже, знацца, рознюхав, що 

до чого: наш дорогий йосШІ Весаронович напев

но не довідався ще, які діла тут творяться. 

-Іншого виходу, братіки, нема, як просити в 

начальства українськоі школи, - несміливо ска
зав Грицько Сучок.- Нам, братіки, найкраще під

ходить малоруська, чи пак по-теперішньому укра

їнська школа. Є, кажуть, українська республіка, 

хай нас і прилучать туди. І он наш керовник як 

гарно дітей підтягнув. Отак аж мило чути, як та 

наша малеча гарні віршики проказує. І в школі 
як усе доладно йде: учні пильно учаться, просі

щенням ум свій багатять. 

-Хіба ж твій Охримко добре вчиться? - вко

лола язиком Марцеся. -Онде та й третій рік тов
четься в першій клясі. Між малечею як дуб куче

рявий, ніби Ударник, що всіх б'є та коле рогами. 
Якби я мала такого сина, то єйбо, із сорому очей 
у селі не показала б. 

-Ей, Марцесю, ти до кожного причепишся! 
- досадливо крутнув головою Сучок. - Він у ме-

не пустун, нікуди правди діти, але не дурний. І 

втям собі: ні коліно його мами, ні батька не мали 

дурнів. Парость це іскренно здорова, від здорово
го плоду зродилася, і він, Охримко мій, ще блисне 

своїм розумом, хай но прийде на нього час. Он за 

Польщі ходив неборак до чужої школи і навіть лі

тер не навчився, а ось тобі тільки три місяці по

вчився у нашого вчителя, вже аж десять затямив. 

От що значить рідна, малоруська, чи пак україн

ська школа! 
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- От і маєш тобі! - перебив екс-матрос Бу

гай. - В українську навіть республіку йому зду
малось. Ти брат, Грицько, з політикою не виїж

джай, політика, брат, це не мужицьке діло. А на
щот мужицької школи, украінської чи як там, то 

ти, Грицю, єйбо з ума зійшов. Сам мужик і хочеш 
сина в мужики вивести. А я, брат, свого Фєдьку 

в охвіцери рихтую. От як! А в охвіцери він ви

рихтується тільки через іскренно русскі школи. 

Якщо мичічас ходимо в баранячих шаІШах, то хай 

наші діти ходять у шляпах. А в шляпах вони не 

будуть ходити, коли в нас заведуть мужицькі шко

ли. Нам, без слов, підходить тільки іскренно 

русска школа! 

До розмови вмішався Гаврнло Чиканюк, :ко

лишній фельдфебель царського війська. його в се
лі називали «адукатом», тобто- адвокатом, бо він 

умів писати <<Прошенія» допінського окружного су

ду. Проходячись селом, він завжди гонористо за
дирав голову, зустрічних людей здоровив «драстуй
те», а кожного статечного господаря величав по 

батькові. 

-Захарій Оксентієвич, я з вами по душам со
гласний, - з почуттям високої самогідности почав 
він.- Нам діствітельно потрібна русска школа. А 

таковашкола водварить у селі русску мову, а русс

ка мова, це велика річ. Законописанням порядок 

твориться, а параграфи, мусите знати, пишуться 

тілько городськими людьми. От прошу назвіть ме
ні по-мужицькому «Прошеніє» чи «Ваше суддєйскоє 

величество». Не назвеш, звісно всім по яким при

чинам. От і роби, що хочеш. Он тому чи іншому 

кривда діється, треба к суддєйському ділу присту

пити, але як його приступиш, коли оноє діло поча

ток бере від «Прошенія» ? - Він хвилинку надуму

вався, проводячи долонею по обличчі. - А ти, 
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Григорій ОсІШович, тоже трохи прав, - повернув

ся: віи до Сучка. - Так як у заковописавиях є па
раграфи проти великого беззаконія, є теж і проти 

меншого беззаконія. Поскільки нема законного до
бра, тоді я за менше безз.аконіє. 

Усі осовіло перекидалися поглядами, бо ніхто 

не зрозумів «адуката» ; занадто вже була його та 

мова «суддєйська». 

- Звісно, законописання на те, щоб нашого 

брата врозумляти. А беззаконіє, звісно, чинили 

польські пани та поміщики. Калачами сукїни сини 

обжерались, життям наслаждались, nуза виставля

ли, горілочку попивали, - почав сІШати римами 

екс-матрос, чим себе підвищунав на рівень ученого 

«адуката». 

- Не те я сказав, не так ти мене зрозумів, За

харій Оксентієвич, - жваво перебив Чиканюк. -
Я он толкував про великі і малі беззаконія, яких 

злодіяння очертались у параграфах. От коли нам 

накинуть білоруську школу, це й буде велике без

законів, а коли дадуть українську, це й буде менше 

беззаконіє, а якщо порадують нас русекою шко

лою, от це буде велике законіє. Коли б нам не да

ли русекої школи, тоді я, річ ясна, хилитимуся до 

меншого беззаконія, а воно - українська школа. 

Он Захарій Оксентіввич ніби чув білоруську мову, 
а я вам скажу, що я не тільки чув її, але й був між 

білорусами. Он їх жменька живе в Давид Город

ку. Люди це добрі, радо своячаться з нами, хоч і 

дзєкають. От по-нашому «Товариш», а по їхньому 

«Сябр», от по-нашому блискавка, а по-їхньому «Ма

ланка» І Інше, І Інше. Так от, народ цей, білору

ський значить, добрий і гостинний, але мова його 

мені не понутру. Ти, Корнію Василієвичу, прав

ду сказав,- зичливо поглянув він на старосту,

що різноязиче вчительство не знає нашого полі-
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ського села. І от кривду йому робить. А вихід із 

цієї плутанини тільки :rакий: вислати до пінського 
начальства делегацію. От там і буде нагода попро

сити для нашого села русску школу. І вобще, тре

ба все гарненько обдумати, все з розумом обтолку
вати. 

-Шкода, що нема в селі ні Кокошкіна, ні !о
фе Ниеель Лейзеревіча. З ними треба було б по
розумітися, - обережно натякнув староста Ковза

ло. 

-Так воно й повинно бути, - підхопив Гриць

ко Сучок.- Але теж не треба нам забувати і про 
керовника Кулика. Він же вчитель і голову, онде, 

має освічену. 

-Ну, твій там керовник, - махнув рукою екс

матрос. - Онде мого Фєдьку збаламутив. Я йому 
вдома втовкмачую русский язик, а він у школі му

жицьких вірІІІИків учиться. 

-А онде я чула, що він з Хвадорів, Матвія 

Кулика синок,- переконливим тоном почала Мар
цеся Куниця. Була горда, що одна між мужчина

ми говорить і ніхто до неї не має ніякого права. -
І он яким паном став, он як видряпався. А було ж 

з ним, було, людоньки. Та до попа Дюкова, мур

заль малий, у хлів вдерся, та гусака під пахву, та 

й пішов, пішов, громадонько мила. А потім та й 

поліція вхшmла злодійкуватого поганця та й повез
ла в світ далекий. Усі ж ми думали, що шмаркате 

десь там загинуло, а воно бач яким ученим та вер

нулося до нашого села. 

-Ей, Марцесю, ти вже й до керовника чіпля

єшся,- заглушив її Грицько Сучок. 

Староста Ковзало скипів від люті. Хоч і не 

долюблював Кулика, та коли йшлося про викраде

ного гусака, це якоюсь мірою наближувалось до 

його «Кінського промислу». У цій ділянці, с:каза-
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ти б, мав «фаховий сантимент» до «Поривача» по

півського гусака. Нічого й дивного, що всю свою 
гарячку спрямував на загонисту ляскотуху, знаю

чи наперед, що й так не. стримає її від паскудних 
слів на його рахунок. 

-А ти з попами, що? - верескнув до переля

каної Марцесі.- Сусіде, а запиши но, що Марцеся 

Куниця попів любить та совєтського вчителя зне

важає. Так і запиши, що баба баламутить людей 
попом та брехню поширює по селі. Побачимо, як 
ти nротрусишся туди, ген, знаєш куди? Забула, 

може, що тут діялося nеред Різдвом? 

- Ондечки ж яка напасть, - вибухнула Мар
цеся. - Погубити, людоньки, напосівся. А ти і пи
шеш, Захаре? Пиши, пиши, а я начальству та й 
усе розкажу, як то наш Ковзало за «Політику» си

дів у тюрмі. Богня не побоюся, отак піду до Пін
ська і все розкажу начальству. 

Погрох<увала б напевно ще довше, коли б не 
зачула її в кухні Ковзалиха. Правду хтось сказав, 

що коли ворог неподоланий, треба на нього напу

стити бабу. Ковзалиху, до речі, не треба було й 
напускати. Вона сама з'явилася в світлиці з від

ром помий. Розчухрана, лице в ластовинні, приви

дом грізним підходила до ледь живої від страху 

Марцесі. Цю то вже не налякає словами nредстав

ника райкому партії, від цієї то треба втікати, ніби 
від антихриста. Вона й кинулася до дверей, але 
на порозі Ковзалиха ще встигла від голови до ніг 
обляпати її помиями. Потім повернулася до :кон

феруючих з порожнім відром і сердито буркнула: 

- І сорому не маєте, щоб чуби свої підставля

ти під бабське дурне бле.я:ння? 

Зібрані, ні то присоромлені, ні то зчудовані, де

який час дивилися на зачинені :кухонні двері, за 

якими вже напевно робила свою роботу Ковзалиха. 
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-Ну от, прийшли ми мирно діло розв'язати, 

а свария виникла, - забрав голос Чикаиюк. - Твоя 

жінка, Корнію Васильовичу, здається, трохи пога

рячилася, та воно може й добре сталося. Диви

тись на це з боку карательного вопросу, не вели

кий злочин, коли дві жінки поб'ються. Гірше бу
ло б, коли б одна одній очі повидряпувала чи за
грозливо обличчя поскородила. Тоді вже свідоц
тво, сказать би, крови було б. А коли вже мова 

про нашого керовника, то я тут свій резон маю. 
Ота крадіжка у попа Дюкова, річ ясна, звичайна 
дурниця. Малий хлопчик, а таким був у оний час 
наш керовиик, вічно ответственности не може мати, 

бо був неповнолітній, закоиОІm:саиия не знав. Поль
ський суд, мені здається, поступив незаконно, коли 
за перший проступок малолітка запакував до тюр

ми, чи там до якогось поправчого дому. Перший 
проступок, згідно із суддєйською справедливістю, 

карається напімиенням, чи завішеииям, чи грошо

вим штрафом батьків, чи просто шарварками. І ко

ли вже я розглянув бік, сказать би, закониости ко

дексової, то тепер ще й хочу пару слів сказати про 

нашого керовиика як людину. Головне міститься 

в тому, що хлопчик-Кулик десь там у чужому світі 

низько не впав і нравственность зберіг. А нрав

ственность і закон, це, мусите знати, дві рідні се

стри. В похвалу ще й те нашому керовнику, що 

він навіть освіту здобув. Це вже не жарт. І кажу 

вам, що він освічений, я особисто впевнився. Якось 

я його попросив, щоб пояснив мені пісню «дєло би

ло под Полтавой ... »,а він істичними чудесами по
чав мене приголомшувати: і про якогось гетьмана 

Мазепу, про Мєишикова, про Кочубея, і найясні

шого государя русского Петра первого; розповідав 

про велику битву nід Полтавою, яку то оная пісня 

і оспівує. От якийсь салдат, либонь, склав її і пу-
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стив у рух, і от потім у царському війську і співали 
всі. І ще одне: наш керовник і русский язик знає, 
і то як знає, вміє говорити по-книжному, тільки пе
ред усіма нами не хоче носа дерти, тому й говорить 
по-простому. І от, коли ·начальство дасть нашому 
селу русску школу, тоді й наш керовник Кулик 

буде наших дітей розуму навчати. А якщо б, не 
доведи Боже, білоруська школа в нас загніздилась, 
то тоді напевно його заберуть звідси, бо він ні сло
вечка не в тне по-білоруському. Тому то, коли не 

повезе нам з русекою школою, я буду обстоювати 

менше зло - українську школу. 

Так то своєю розсудливістю та красномовством 
«адукат» Чиканюк довів ніби справу до кінця. За
липmлося тільки вибрати до Пінська делеrацію. 

Навіть Грицько Сучок захопився ораторством Чи

канюка. Відчув, що треба пливти за водою: якщо 

більшість хоче русекої школи, не махати ж йому 

одному руками. Хай буде так, як громада хоче. 

Він навіть і сказав, що як влада вже прилучила 

Пінщину до Білоруси, то важко буде випрохати в 

неї українську школу. Треба вже, мовляв, ряту

вати русску школу. 

- А колись і всі ми та й ходили до русекої 

школи, що була он коло Одлі, на краю нашого се

ла. І Мардуту вчителя всі ми пам'ятаємо. Прав

да, тріпав нам вуха, торгав за чуприни, але якось 

читати та писати нас навчив. Арихметику от як я 

колись та не втямив, на коліна мене поставив, та ще 

й на горох чи розтовчену кінську сіль. Було воно, 

було. А тепер бач яка делікатність до наших ді

тей: Он хоча б наш керовник- не вдарить навіть 

капосника, поясненнями та лагідністю до розуму 

доводить. От це й мені подобається.- За цю про

мову вибрано і його за делеrата до Пінська. 
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Рано вранці, дев'ятого січня, вирушила трійка 

делеr'а тів до Пінська. Грицько Сучок мав на ІLЛе

чах полотняну торбу з великим шматком чорного 

хліба, в руці ніс кошик з яйцями, які надіявся про

дати жидам у Пінську. Захар Бугай мав на голо

ві башлика, на плечах теж торбу, в якій ніс зо два 
кілограми квасолі. Гаврнло Чиканюк, як поваж

на особа, парадно крочив засніженою дорогою, не

сучи у правій руці старенького портфеля - :па

м'ятку колишньої фельдфебельської слави. 

Коли вони увійшли у Морозовицькі чагарники, 

ім перебіг дорогу заєць; перебіг з лівого боку на 

правий. Це був недобрий знак. Зліва направо -
це від себе; справа наліво - до себе. 

-Мабуть, яйця розіб'ю подорозі, - зажурено 
сказав Сучок. - Бач, сатана, дорогу онде перебіг. 

А в моєї онде сіль вийшла. 

-А я, брат, квасолю хоч згинь мушу прода

ти. Федька он шапочІ-\И не має, - не менше зажу

рився Бугай. - Діствітельно, заєць з лівої руки 

добра не віщує. 

Якось головна справа, з якою вони :йшли до 
відділу освіти, майже не цікавила їх; власні, дріб
ні турботи пекучіщі були від усього іншого. Що

йно, коли вони щасливо наблизились до Пінська, 
Грицько Сучок ніби ненароком озвався. 

-А я отак іду і думаю - навіщо нам русска 

школа. Хіба ж ми русскі? Онде Бог сотворив 

усяку твар: і різних людей і різних тварин. Русс
кий отак, братіки, та й говорить собі по-русскому, 

поляк та й говорить собі по-польському, а ми, укра

їнці, та й з Божою поміччю говоримо собі по-україн

ському. Кожному дано за призначенням, Он ворона, 

чорна чи сивуха - кракає, а вже чайка та й скиг
лять, овечка мекає, а кінь та й і ржить; курка ко

коче, а бузько та й клекоче. Он як воно все змай-
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стровано. Курка не може бути бузьком, бо зако

роткі ноги м~є, кінь не може бути овечкою, бо бри
кає і вовни на шкірі не має. Яким, значиться, ро
дився, таким живи і помирай. Все на своєму міс

ці. А от ми не хочемо ··бути на своєму місці. Ми 

он хочемо бути не собою, бо хочемо русекої школи. 

Га, що ви на це? 

- Твоє розмишлєніє, :конєшно, не противне за

конописанію, - з повагою сказав Чиканюк. - Та 
діло вот у чому: належали ми до русского государ
ства? Належали. А як належали, значить, плоть 
наша прикосновенна всьому русскому. Тепер при

йшла совєтська русска власть? Конєшно, що nри

йшла, вот ми й знов прикосновенні к русекому язи
ку. А з цього всього й толк: нам потрібна русска 
школа. 

- 3 дураком пойдьош - дурацьких вєщєй за
живйош, -заримував Бугай, злобно косячись на 
Грицька. - Я знаю, брат, що ти nрикинувся -
ошукати нас хочеш. Та тобі не піде гладко. Поба

чимо рухливість твого язика перед начальством. 

Насторожені і недвірливі один до одного, во
ни вВІишли до міста. Тут між ними теж не було 

згоди. Гаврнло Чиканюк, що поважно ставився 

до завдання делегатів, радив негайно піти до відді

лу освіти. Але іншої думки були останніх двоє 

делегатів. Грицькові Сучкові спішно було на ри

нок до жидів, Бугаєві теж надилось до одного кра

маря, де він хотів виміняти квасолю на шапІ<У для 

сина. Не помогли nереконливі Чиканюкові слова, 

що начальство любить приймати «Прошенія» перед 

обідом, що звичайний час прийому в шкільному 

«учрєждєнії» між годинами десятою і дванадцятою. 

Скінчилося, проте, на тому, що делегати розійшли

сл за своїми справами, але договорилися зійтися 

десь коло одинадцятої години на приманастирсько-
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му майдані, під трибуною з портретами. Полагодив

ти щасливо свої справи, забувши, либонь, про 

«зайця», вони зійшлися рівно в одинадцятій годи

ні на умовленому місці. Звідси й nодалися на дру
гий кінець міста, до колишнього nольського суду, 
що тепер уже називався Облісnолкомом і де теж 

містився відділ освіти. Чиканюк цей велет-дім 

знав непогано, бо частенько заглядав туди в «аду

катських» справах чи то в ролі свідка, чи теж nо

бічного дорадника обвинуваченого. 

Як тільки вони опинилися nеред широченними 
дверима Облісполкому, Грицько Сучок трохи наля

кався, що й було помітне на його смаглявому від мо

розяного вітру обличчі. Для всякої nевности він nу

стив перед себе своїх кошханів, а сам недовірливо ко

сився на гладкі стіни nартерового коридору. Взагалі 

він не любив, чи радше боявся, великих міських 

споруд, бо завжди ці сnоруди нагадували йому про 
непривітних урядовців, починаючи від крутіїв-адво

катів і кінчаючи поліційним начальством. Зате Чи
канюк з Бугаєм почувалися тут свобідно і вnевне

но та підіймалися бетоновими сходами на перший 
поверх. А там, побіч сходів, уже чимало чекало 

таких, як і вони, делеr'атів. Були це люди з різних 

сіл, що прийшли сюди теж у шкільних сnравах. 
Були тут і лопатинці, і морозовичани, і всі вони 

прийшли до відділу освіти домагатися українськоі 
школи. Між групою морозовичан nоявилася якась 

оnецькувата дама у фетровому каnелюшку, і хля

бовщани відразу ж упізнали Дуню Авдєєвну. 

-А от я довідалася, що мої землячки nри
йшли, і я кинула все і nобігла nів міста, щоб вас 

зустріти,- простодушно леnетала вона. -І ще я 

довідалася, що ви хочете просити у товариша Єлі

сеєнка хахлацької школи. Ах, мілєнькіє, які ж ви 

нерозумні. Ну, nодумайте, коли у вас заведуть ха-
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хлацьку школу, куди ж мені тоді? І чи ви знай
дете кращу ~чительку від мене? Хіба ж я прови

нилася перед вами? От які ви! 

Дядьки чухалися і переконували Дуню Авдє

євну, ЩО ВОНа ДЛЯ НИХ ніби рідна сестра, Та справа 
«Суріозна», бо не хочуть на свої душі брати гріха 

і дітей калічити чужою мовою. Вони потім впев
нено подалися до кабінету завідуючого відділом, 

коли їх туди покликано. Та згодом так вони, як і 

лопатинді вийшли від Єлісеєнка з кислими мінами 

на обличчях і мерщій почали спускатися сходами 
на партер, наче б усіх їх хтось мав притримати за 

ухили. Невеселі обличчя лопатинців і морозови

чан міцно стурбували хлябівських делегатів. 

Грицько Сучок осовіло дивився на двері кабінету, 
і йому ввижався ніби вовк з гострими зубами; Чи
канюк із Бугаєм не падали духом, навіть в думці 

потішали себе: не дав он тим української школи, 

нам напевно дасть русску. Одне тільки їх насто

рожувал о, чи бува начальник не з тих, що швидко 

злобиться, і чи не спокуситься за їхню сміливість 

натворити їм капостей. 

Десь перед дванадцятою прийшла і на них чер

га. Перший переступив поріг кабінету Захар Бу

гай, за ним, дещо отягаючись, рухався Сучок, а по

заду розсудливо, з милою посмішкою ішов Чика

нюк. «Хай он ці дурні наставллють лоби перші, 

хай потеревенькають собі, побачимо, як вони по

траплять з на чальником говорити. Конєшно, на

верзуть такого, що ні Богові свічка, ні чортові ко

цюба. А я вже стрілю з останнього канона». Тим 

«каноном», звичайно, мало бути законописання. Він 

відрекомендується високому начальникові як бува

ла в світах людина, яка знає, що й до чого. Со

вєтський союз хоч і безбожницький, та законопи-
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сання напевно має, а якщо має закон01mсання, є 

якийсь там толк і порядок. 
Тримаючи шапки в руках, делегати скромно 

уставилися рядочком під дверима. Захар Бугай, 
правда, потім трохи висунувся наперед і з роззяв

леним ротом довірливо дивився на похилену над 

паперами лисину завідуючого Єлісеєнка. Упевнив
шись, що за паперами начальник не помічає їх, Бу

гай стиха кашлянув. 

-Здрастуйте, товариш начальник, - увічли

во озвався він.- Звініте, що ми к вам nрийшли. 
Лисина начальника повільно луком подалася 

до спинки фотеля; пронизливі страшні сиві очі ви

рячилися в делегатів. 

- Садітєсь, - показав рукою на крісла, що 

стояли коло бюрка. 

Але делегати не насмілились скористати з увіч
ливости на чальника; вони не рушились з місця, 

підкреслюючи цим свою селянську чемність. 

-Нас село вислало к вашій милости з вели

ким прошенієм,- вів уже сміливіше Бугай.- Всі 

ми обсудили, що білоруська школа нам вобще не

потрібна, бо ми не білоруси. Ми всі, слов нєт, русс

кі мужики, тому й прийшли просити вашої мило
сти дать нам істєнно русску школу. 

- З якого села ви? - поспитав Єлісеєнко. 

-Та з Хлябів, - звучно відповів екс-матрос. 
- Село наше, як і інші, проевіщення не має. По-
ляки нас туманили польським язиком, і вот ми те

пер щасливі, що к нам прийшли русскі. 

Єлісеєнко уважно вислухав Бугая, навіть кив
нув привітно головою, що той сприйняв як одобрен

ня; сиві страшні очі наче б зайнялися посмішкою, 

і це підбадьорило екс-матроса. 

-Я, товаріщ начальник, - вів він хвалькуw 
вато, -много світа бачив. В Апоніі був, Жінок із 
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зонтіками бачив. Я служив сім лєт у чорномор

ському флоті і даже парадірував з матросами в 

Одесі перед його вєлічеством Ніколаткою вторим, 

котарий аж з Пітєра зволив к нам приїхати. 

Зачувши шанобливе «Його вєлічество», Єлісе
єнко скривився, у вирячкуватих очах зникли весе

лі вогники, і він суворіше поспитав. 

-Так ви русекої школи хочете? 

-Точно і вірно, - ніби на команду сказали 

Бугай з Чиканюком. 

- Чи всі у вашому селі говорять по-русекому? 

-Та воно всяк буває, товариш начальник, -
дружелюбно заговорив Бугай. - Тот, хто в світі 
побував, говорить по-русскі, але тот, хто в дому си

дів- простаком остався. 

- Ізвєсно, - весело потакнув Єлісеєнко, наче 

бавлячись людським останком з часів «Його вєлі

чества».- Ну, а ви?- націлився він очима в Чи
канюка. 

-Я, конєшно, прикосновєн думками к оному 

бувшему матросу, Захарію Оксентієвичу, - зрів
новажено сказав Чиканюк. -Коли отак по-книж

ному законописанію обсудити, то нам підходить 

тільки русска школа. Бравственним порядком ска
зати б, закон дуже решпектірує єдинодушіе від

носно шкільного вопроса. А оноє єдинодушіє об

наружилась у нашому селі, що касається русекої 

школи. 

У очах Єлісеєнка блимнула веселість. Перед 
хвилиною страшний і, здавалося, недоступний, те
пер він ввидився для делеrатів наче своєю люди
ною. Посмілішав і Грицько Сучок, коли сиві очі 
влучили і в нього. 

-А я он та й просив би вас, товаришу началь
нику, українськоі школи, - довірливо почав він. 

-Вони он (показав на своіх співделеrатів) у світі 
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побували та й збаламутились. Не знають, на яку 

й ногу ступити. 
- Ум у нього непотходящий, - перебив екс

матрос.- Він отак іде, іде темною дорогою і світ
ла не бачить. 

-Він, конєшно, малограмотний, товариш на
чальник,- почав пояснювати Чиканюк.- Он, ко
ли в нас був сервітут з поміщиком Олівінським, він 
не хотів разом з громадою судитись. Вопрос зако
на для нього те саме, що для бика намальовані во
рота. 

-Хвальби в нього повні торби, але розуму 

чорт-ма,- розкрутився Грицько Сучок, блискаючи 

очима на Чиканюка. -Прислухайтеся тільки, то
варишу начальник, як він онде по-русски говорить. 

Онде он русске слово ляпне, а потім та й ніби з 
мішка посипле малоруською чи пак українською 

говіркою. Надоїв же він нам своєю мудрістю! Бу
вало, якабудь справа в селі зав'яжеться, він уже 

перший до неї суне носа. Он, коли ми з паном Олі
вінським судилися, диви, він уже й береться аду

катство вести. Та як повів оте адукатство, то ми й 
корчі та половину пасовиська програли. Коли б не 
визволили нас товариші, то, єйбо, прийшлося б за
душитись у тісноті. 

- Дуррак! - скрикнули Чиканюк з Бугаєм. 

Страшним блиском вирячкуватих очей Єлісе
єнко вмить остудив гарячку противників Сучка. 

Вони навіть поступилися до дверей і ошелешено 
насторожились, що воно далі буде. 

-Так ви що, русский? - уважно поглянули 
страшні очі на Грицька. 

- Я з дозволу і той, і другий. Як власть за
хоче, щоб ми були русскі, то й нічого не вдіємо. 

Власть є власть. Але якщо вона скаже нам: ким 

ви родилися, тим будьте, то я не посоромлюся ска-
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зати, що ми українці. Ми всі, що онде не збаламу
тились світом далеким (покосився при цьому на 

своіх противників), не любимо брехати і говоримо 
тільки правду. Он наш керовник теж каже; що ми 

українці. 

- Звініте! - знов хотів забрати слово екс-ма

трос; Єлісеєнко ще раз суворо звелів йому мовча
ти. А Грицько Сучок просив далі. 

-Я вас благаю, товаришу начальнику, дайте 
нам українську школу. Он мій Охримко вже й де
сять буков уторопав. А як походить до школи ці
лу зиму, то й увесь буквар пройде. Аби тільки в 

ньому було так написано, як усі ми говоримо. А 
вже наші люди вас гостинчиками закидають, коли 

ви дозволите хвадорському батюшці наших дітей 
законом Божим урозумляти. 

Єлісеєнко розвів руки. 

- Ось воно як! То ви хотіли б мати в школі 
й попа? 

- Звініте! -знов підняв голос екс-матрос. -
Він за попом у вогонь скочить! 

-Мовчіть, коли вас не питаю! -гостро скар
тав Єлісеєнко Бугая по-українському. Екс-матрос 
оголомшено ще поступився до дверей. Зачувши 

українську мову з уст начальника, Чиканюк зні

тився і занімів у мовчанці. «Щось воно не так, -
думав розгублено, - щоб такий он начальник та 

по-мужицькому мову проізносив. Видиться мені, 

що она совєтська власть законописавіє має несурі

йозне». Але це теж наштовхнуло йому думку, що 
коли вже нема на «велике законіє», русску школу, 

тоді він буде голосувати за «менше беззаконіє», за 
українську школу. 

-Я вас, дорогенький начальнику, дуже про
шу - дайте нам українську школу! - далі просив 
Грицько Сучок, безмежно щасливий із своєї пере-
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ваги. - Онде і наш керовник уже школярів під

учив по-українському; віршики он як гарно прока

зують наші діти, аж серце радується. 

-Та воно, коли вже нема надії на русску шко

лу, то українська, конєшно, нам ближча від біло

руської, - трохи несміливо озвався «адукат». -
Бравственним порядком сказати б, наші язики ні
як не внемлють білоруського даєкання та акання. 

-Добре, громадяни, добре, - підняв розчепі

рену долоню над бюрком Єлісеєнко. - Я вашу 

справу передам вищій владі. Як вона скаже, так і 

буде. А покищо треба вам погодитися з білорусько
ю школою. 

З цими словами він похилився над паперами, 

і це був знак, що урядове прийняття закінчилось. 
Делеrати ще востаннє поглянули на урядуючу ли
сину і безшелесно вибралися за двері. Щойно на 

вулиці трохи сердито промовив Чиканюк, вдихую

чи свіже морозяне повітря. 

-Капуста виникла, та ще й перемішана з бу

ряками, з квасолею, з хріном і чортовими рогами. 

Мужикові на голову макітру, а не то що пускати 
його до чиновничих кабінетів. Воно такі діла, 
знайте ж, нещасні мої односельчани, такі діла тре
ба чинити казьонною дорогою. Начальство любить 
мати перед носом бумажний вопрос. Треба було 

громаді наІШсати прошеніє та підписати під ним зо 

сто чи й більше хвамілій, от тоді й толк був би су
рійозний. А так один пішов у луг, другий у плуг, 
а третій у чистому полі мудредом залишився. Ве
лике беззаконіє з лицем білоруської школи водво

рилось у нашому селі. Капуста, перемішана капу

ста. Сог ласія нема. 

Махнув зневажливо рукою і відлучився від су
путників, даючи наче зрозуміти, що «мудрець у чи

стому полі», це він, Чиканюк, знавець «ЗаконоІШ-
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саніята нравственності». І коли потім одинцем во

ни верталися додому, кожен з них думав про зайця 
з Морозовицьких корчів, що перебіг їм дорогу. 

** ··* 
На другий день, у ранніх годинах, Єлісеєнко 

викликав із курсу педагогів Кулика. Викликав те

лефоном, через директора курсів. Справа, либонь, 

була поважна, коли все це сталося так нагло. По
спішаючи до відділу освіти, Кулик губився у здо
гадах. Що за причина, чому його викликують? 

Відчував, що добром не віє від цього виклику. Як

що десь там у кабінеті Єлісеєнка зачаїлося лихо, 

треба йому готуватись до самооборони. Не знав 

тільки, з якого боку його заатакують. 

Коли він прочинив двері до відділу освіти, по

бачив Єлісеєнка посередині кабінету. На бюрку 

лежали якісь папери; либонь, перед хвилиною роз

глядав іх і потім заманилось йому потупцяти по 

підлозі між дверима і бюрком. Не інакше, як вига
дував щось, чим почне «бомбардувати» викликано

го. Декому свіжішаю стає голова, коли пі чне прохо

дитись із заложеними за спиною руками. Проходив

ся ще й тоді, коли Кулик уже був у кабінеті. 

- Ви завідуючий школи в Хлябах? - круто 

повернувся до дверей. 
- Так, я вчителюю в Хлябах. 

-Сідайте. 
Кулик сів, крадькома зиркаючи на миршаву, 

пригорблену людську подобу. 

-Ну? - вирячив очі. - Ну? І як же воно 

так? Що ж будемо тепер робити? 

Уп'ялювався своїми «баньками» в Кулика, стрі
ляв ними, ніби гарматніми стрільнами. 

-І що ж я маю з вами зробити? - далі шпи

гав. - Народ тут білоруський, а ви Україну завое 

дите? Контрреволюція, може, га? 
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Кулик сидів непорушно. «Атака» наспіла на

гально, заскочливо. Причина немаловажна, щоб 
задубіти від страху. Але чомусь не було йому ляч
но. Відважно дивився в страшні сиві очі началь

ника і не помічав у них справжньої, зажерливої та 

мстивої люті. От ніби актор, що грає трагічну чи 
трагікомічну ролю і, згідно з бажанням режисера, 

вирячується по-совиному. До того ж мило заско

чила його мова Єлісеєнка. Говорив по-україн

ському. Говорив найчистішою українською мовою. 

Ще ніколи він не чув такої мовної рідної чистоти. 

- Я вже щось додумуюсь, - озвався Кулик. 

- Зайво додумуватись, усе ясне, як на долоні. 

Учите в школі по-українському? Хто дав вам таке 

право? Білоруський тут народ, питаю? - ступив 

крок до крісла, на якому далі непорушно сидів Ку
лик. - Морщитесь, сумніваєтесь? Призабули, мо

же, рішення народніх депутатів восени минулого 

року? Чи призабули, хm:таю? 

- Ні, не призабув. 

- Ну і чому ж брикаєте самовільно? 

-Я не брикаю, товаришу Єлісеєнко. Я чесний 
совєтський громадянин. Я, дозвольте, маю очі, яки

ми ба чу, і маю вуха, .якими потраплю почути? 

-Що почути? 

-Чи можна мені щось вас поспитати? 

- Питайте, цікаво буде послухати, - іроніч-
но скривив губи. 

-Чи, до прикладу, в Кобринщині та Берестей
щині живе теж білоруський народ? 

- Звичайно, що білоруський, - без надуми 
відповів Єлісеєнко, - Так, .як Пінщина, були й ті 
райони прилучені до Західньої Білоруси. 

-Дякую за уточнення, товаришу Єлісеєнко, 

-почав набирати певности Кулик. -А от ви на 

звіті обласної учительської конференції подали та-
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кі дані: На бажання населення Кобринщини та Бе
рестейщини введено там тисячу п'ятсот українських 
шкіл. Як же· погодити цей факт? Наче білору

ський народ домагається українських шкіл? 

Це була несподіванка для Єлісеєнка, це були 
факти. Він справді давав звіт про школи з цілої 

области, до чого його уповажнив обласний відділ 
освіти. Отже перед ним сиділа людина, яка має 

добру пам'ять і непересічну інтеліrенцію. Знав 

докладно, що собою являє Полісся. Об'їхав :його 
урядовим автом як головний шкільний інспектор. 

Не знав історії цієї землі так, як Кулик, але nісля 
мандрівки по селах, містах та містечках nад При

п'яттю, над Стиром, над Струменем, Піною, Дні

про-Бузьким каналом, над Яселдою, докладно знав, 

які тут люди живуть, якою мовою говорять, чого 

хочуть. Дивувався спершу, чому цю болотяну кра

їну прилучено до Білоруси, навіть у своїх звітах 

часто підкреслював, який народ тут проживає; йо
го до певної міри заслуга, що Москва дозволила 

відкрити тисячу п'ятсот українських шкіл у Коб

ринщині та Берестейщині. Звіти його через нар

ком освіти БССР «мандрували» до Москви, а з ни

ми ж тисячі прохань місцевого населення, що до

магалося рідних українських шкіл. Але на цьому 

все й сІШнилося. До речі, як вірного члена nартії, 

його це не турбувало; цілком йому було байдуже, 
чи Полісся належатиме до Української ССР, чи до 

Білоруської. Один порядок, однакові обов'язки nе

ред всесоюзною столицею будуть і тут, і там. На

вчився вже давно бачити речі крізь партійні оку

ляри. А це значило, що коли комуніст має на носі 

партійні шкельця, ніколи не буде дальтоніком, ні

коли не перемішає кольорів; якщо nартія скаже, 

що це біле, хоч би тобі в очах темніло від темного 

кольору, мусиш кричати, що це біле. Якщо партії 
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здумалось цих ось поліщуків уважати за білору

сів, ти мусШІІ переконливо, із затетеревінням кри

чати, ще це ніякі українці, що це білоруси. Шкода 

велика, що такої діялектики не знає ця ось молода 

людина, сільський учитель з університетським ди

пломом. 

- Цікаво було б знати ваші задні думки, това
ришу Кулик? - настирливо знов приступив до ата

ки. Голос його звучав упевнено, хоч думки мав 

вже цілком відмінні від висказаних слів. Хто ж 

тепер признається до своіх задніх думок? Коли б 

лейтенант Собакін почув таке, напевно обізвав би 
його «безпросвітнім хахлом» чи «Поплямленим міз
ком». Таке вже нераз приходилося йому чути в 
житті. 

-Я ніяких задніх думок не маю, товаришу· 

Єлісеєнко. Мене тільки тішить, що наша верховна 

влада справедлива. Спершу передала Украіні Ка
мінь-Коширщину, а потім дозволила відкрити укра

їнські школи аж у двох округах. Коли краще позна

йомиться з Поліссям, напевно дасть на родові те, 
чого він прагне. Я особисто гордий з нашої совєт

ської влади! - «Підмастив» звучною тонацією го

лосу. 

- Ну й добре, що ви горді із совєтської влади, 
тільки шкода, що я не гордий із ваших учинків, -
присадив Кулика. - Так от слухайте, що я вам 

скажу, товаришу Кулик: Після педкурсу, коли по

ідете до Хлябів, не смієте вже більше вчити дітей 
по-українському. Чуєте? Не смієте! Це тверда 

вимога, і мусите не нарушувати її. Знаю теж, що 

ви не можете учити дітей по-білоруському. Та в 

державі, де відбувається братання народів, це ніяка 

проблема. Не можете вчити по-білоруському, вчіть 

по-русскому. Це всесоюзна мова, і її кожен совєт

ський громадянин мусить знати. 
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Кулик знизав лечима. 

- Дивно; можна русскою, а українською, ска

зати б, матірньою мовою не вільно. Не розумію? 

- То зрозумієш, дурню, як довше поживеш 

під новою владою! - вибухнув люто Єлісеєнко. 
Баньки його тепер уже не мали акторського вогни
ку, трійливими стріламивлучали в Кулика.- Ди

вись на вікно! - скомандував. - Побите воно чи 

ціле? 

-Ціле, товаришу Єлісеєнко. 

-А я тобі кажу, що побите! - почав нахабно, 

майже зневажливо «тикати». - А як я кажу, що 
побите, ти мусиш кричати те ж саме. Зрозумів? 

Раптом злагіднів і примирливо вів далі. 

- Знаю, що ти історик. Коли б не буржуазна 

твоя освіта, намітив би тебе викладачем історіі в 

десятирічці в Пінську. У вас тут усе зфальшова

не, затемнене забобонами, попівщиною, чорт зна ще 

чим. Та коли ти будеш розумний, швидко вивчиш 

п'ятитомник Буза. Там ти виробиш марксівську 

методу підходити до історичних явищ. От коли ти 

осягнеш те, що я тобі раджу - будеш учителем 

десятирічки, а може, потім навіть і викладачем 

якогось інституту. Зрозумів? А тепер стукай у 
ці он двері. Там моя секретарка дасть тобі п'ять 
книг історіі СССР. 

Та в мент, коли він хотів відчинити двері, :на
тиснула їх з другого боку чиясь рука. Між одвір

ками, віч-на-віч, стояла перед ним Зіна. Хвилину 

дивилися одне на одне здивовані, потім Зіна опа

нуваласи перша і легкою ходою пішла до Єлісеєн

ка з паперами. Кулик Подався до канцелярії і ду

мав: «Ось де ії гніздечко!» Вернулася після пару 

хвилин і розмостилася в кріслі, за бюрком. Увиді
лася вона йому не такою, як з новорічного балю. 

Чорні П очі тепер уже не пекли - холодком віяло 
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від них. Говорила теж чистою русекою мовою, 

спеціяльно наголошуючи «Г». 

-Что вам нужно? 

-Маєте мені щось передати. 
Посміхнулася кутиками уст. 

- Спрашиваю іщо раз: что вам нужно? 

- Чи дозволите сісти? - поглянув на порожнє 

крісло по цей бік бюрка. 

-Ні, не дозволю, - терпко вІ:Шалила. - Ви 
ще молодий, можете постояти. 

«Заборону» свою висказала по-українському. 

Не дочекавши прямої відповіді, вона почала щось 

писати; голову мала похилену. Лискучі чорні :ку

чері безладною грайливістю вилися над її вухами. 

Тепер почалася між ними «Гра» на «Мовчазливу 
витривалість». Зіна листала урядові аркуші, щось 

до них уписувала, деякі закладала до маІІШНки, і 

тоді її пальці вправно бігали по тастатурі. 

- П' ятитомника Буза маю від вас одержати, 

- почав нарешті, не сміючи самовільно сісти ва 

порожньому :кріслі. 

Зіна щось невиразно мугикнула. Д~і листала 

аркушики, далі впнеувала пером щось до рубрик, 

цокотіла пальцями по тастатурі машинки. 

- Чи довго мене ще будете мучити? - грубу
вато озвався він. 

-Ні, не довго, - звела голову. - Це роблю 
запотребування в кооперативі для вашої школи. 

ЗоІІШтів же не маєте, шкільних підручників, ніяко
го приладдя. - Звуженими очима поглянула на 

нього. - І ви оцю стоянку вважаєте за муку? Ко

ли б я могла, я б вас ... 
- Повісила б? 

-Ні, не повісила б. Я щось вам придумала ... 
-Що? Говоріть .ясніше. 
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-Ви захитрий, щоб вас ясністю годувати. Ось 

дивлюсь на вас і ніби з оракула читаю ваші думки. 
Ви хочете маскуватись, та вам це не вдається. Ак

торського таланту не м~єте. 

Вона відразу ж замовкла; занадто відбігла від 
офіційного тону. Кулик усміхнувся, і вона зрозу
міла, що й він уважаєГіза погану акторку. 

-Ну, так вам потрібний ще й мікроскоп, -
знов воднла пером по папері. - Бачите, яка я уваж

на до вашої школи? Може, ви природник? 

- Ні, я цікавлюся історією. Рідний край і 
старовинна Греція, це моя слабість. Чи пригаду

єте, може, сценку, коли Зевес перетворився в бика 

і пірвав прекрасну дівицю Европу. Коли вже мав 

свою браночку на Олімпі, знов перевтілився в Зе

веса з могутньою бородою. 

Ій відразу ж майнуло: вона- Европа, бик-Зе
вес - Єлісеєнко, Олімп - відділ освіти. Несамо

вите порівняння! Дотеп це, що коле тонкою гол

кою. Звела на уяву дві істоти: могутнього громо

вержця і мізерненького чоловічка з лисою головою 

та вилуп' яс тими сивими очима. Не втрималася від 
усмішки. 

-Ви цинік, товаришу Кулик, ви кусливе ство

ріння, ви, мабуть, теж і безлюдок. 

-О це вже не так! Я люблю товариство, на
віть людське збіговисько. 

Він хотів ще щось вигадати, та зміркував, що 

не сміє забирати час цій працьавитій секретарці, 

до якої напевно наставляє свої вуха її зверхник, 

що онтам, у кабінеті, за дверима. 

- А я думала, що ви самотник. 

- Іноді люблю самоту, особливо тоді, коли па-
нує тшnа та довкола притемнене світло. На душу 

кладуться тоді мрії, мрії. 
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Задивився в її чорні очІ 1 насправді розмріяв
ся. Он у них бачить уже щасливу пару на гладкій 
стежці, що в'ється під коронами ЛШІ. Це він із Зі
ною. Вона, струнка, ніби очертина на болоті, су
кенка в кльош, у рожевому капелюшику. Ще б 

тільки потічка з шелесливою водою, співу птаІІШИ
ки і повна ідилія. 

-Ах, вибачте, занахабно я задивився на вас, 
Зіночко. 

-Ну, так я вже з вами скінчила,- остудила 

його офіційним тоном. - Те, що записала, одер
жить ваша школа з кінцем наступиого тижня. Ах, 

малощо й не забула! 
Вона підійшла до шафи і вийняла з неі п'ять 

томів Історії Буза, оправлених у дешеве nолотно. 

Поклала на бюрко і: 
-Двадцять п'ять карбованців, коли ласка. 

Кулик трохи набундючено розплатився і ви

йшов на вулицю, не знаючи, чи має тішитися, чи 

смутитись з усього того, що йому наговорив Єлісе
єнко. Але ніби легіт весняного вітерцю nрилинули 

до нього чорні очі з чорними віями то бровами 

смаглявки Зіни, і він відчув, як тереза з нею nере

важує Марусю і глибше, глибше западає в його 
серце. Невже це кінець його роздвоєним nочуттям? 

** * Вийшовши з відділу освіти, Кулик того дня 

вже не відвідував учительських курсів. Занадто бо 
був під великим тиском вражень. Послідовність ду

мок у його голові нарушувалась; розмова з Єлі

сеєнком перемішувалась з допитами Зіни. Краще 

було б йому хоч коротенький час про ніщо не ду

мати, а щойно потім взяти все на терези свого ро

зуму. Він і силкувався все геть відігнати від себе 

і заспокоюючись рухатись навмання вулицями мі
ста. Та швидко збагнув, що забуття для душі живої 
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неможливе; враження чіткими малюнками кла

дуться на свідомість, а свідомість дає думкам по

слідовну логічність. 

Так ось, Єлісеєнко. підвищив його на вищий 
ступінь. Тепер уже він,· Кулик, директор неповної 
середньої школи. Можливо, що згодом підсадять 

його ще один ступінь, і тоді він буде директором 

десятирічки. 

Коли він ішов до відділу освіти, був майже 
впевнений, що поводитимуться з ним погано. Ста
лося, однак, інакше. Сталася, звичайно, нісенітни

ця. Цілилися в нього каменем, але влучили пиро

гом. Він у задумі шукав кінців цієї дивної загад

ки. Ще бо добре не знав в'юнкости нової влади, 

хоч і душею відчував, що вона до тонкощів хитра 

і вирафіно:вана. Отак підштовхнула вона його, і він 
летить угору, але за законом тяжіння неодмінно 

впаде на землю. І чим вище його підштовхнуть, 

тим нижче впаде. Та разом з недовірливістю в ду

шу пробивавен якийсь кволий проміньчик. «А мо
же, все ж таки, Єлісеєнко ... » Та швидко відсахнув
ся від оманливого передчуття. Сиві страшні очі не 

віщували добра. Він йому ніколи не подарує ні 
української мови в школі, ні навіть виступу на учи

тельській конференції. Що ж по суті змінилося? 

«Нічого!» - з притиском шепнув до себе. Поляки 

тут з корінням виривали все українське, те саме 

роблять і нові держивладці. Поляки видумали для 

Полісся безглузде «Полєщук-поляк», ці другі на
кинули неменше безглуздя у формі так званої біло

руськости цих земель. 

А Зіна? «Чорнявка Зіна!» - з посмішкою роз

мишляв він. Евижалася вона йому ще більше за

гадковою, .як завідуючий Єлісеєнко. «Принадна не

nевність!» - підшукав епітет і знов посміхнувся. 

Він упевнився, що чорні очі чарівні навіть тоді, ко-
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липоглядає з них суворість чи приховане обурен

ня. Безмірно, проте, чарівніші вони в мент, коли 

вибивається з них пекуча пожадливість. Він, до ре

чі, віднотунав одну тільки мить, коли вона сиділа 

за бюрком. Тоді Зіна була немов тремтлива споку

са, яку треба було або цілувати до безпам'яті, або 

втікати від неї, ніби від погубиого гріха. 

І не стямився, як чомусь забрів під жовті ка

сарні. Тут за Польщі кватирувала якась військова 

частина, але тепер у цих жовтих мурах загнізди

лася стоголова гідра зі знаменом чотирьох букв -
НКВД. Лейтенант Собакін, либонь, має тут свій 

секретний кабінет. Кулик мерщій скрутив праворуч, 

на бічну вулицю. Тут він знову почав розмишляти. 

Чому саме, коли думав про Зіну, щось його підве
ло під ці страхітливі мури? Чи не криється в цьому 

якась зловіща логічність? Вона, Зіна, там, у відді

лі освіти, вони з Собакіним включно тут, між жов
тими мурами. Там дівоча врода і зрадлива хит

рість, тут холодна і жорстока послідовна дія. 

Наблизився до перехрестя вулиць. Тепер уже 
зважав на наІШси на рогатках. Щоб душі заспокої

тись, треба рухатись затишками, подалік від неми

лих установ нової влади. Там далі, на Вереській, 

темна в'язнична споруда, а он там, побіч Совєт
ської - райком партії. Коли він по дасться туди, 

може ватквутися на Іофе Ниеель Лейзеревіча чи 

на он того «акаянного» заїку. 

І ось раптовий бальзам на зболілу душу 

Маруся! Ще одна дівоча краса- хоч і викривлена 
душа, та, либонь, не шкідлива. Що ж вона тепер 

поробляє? Мабуть, слухає гостру перепалку своїх 

батьків. Це вже стало там традицією. Кулик так і 
бачить уявою, як старі, ніби півні, наїжачились, 

а тут же, на кріслі чи на канапі в кухні, nреспо

кійно сидить вона, Маруся. Це до неї ніби не від-
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носиться. «Яка ж вона нещаслива зі своїм удава

ним спокоєм!»- подумав він. Отак би піти до неї, 

сісти поруч і гладити теплу руку з тонкими діво

чими пальцями. ШуІ:\ати заспокоєння в зелених 

очах і мрійливо відірватися від сірої дійсности. Він 

ще й пригадав - у неї милий тоненький голосок, 
пестливе сопрано. Цей голосок сповнений теплом 

і ніжністю. 

«Роздвоєність!» - з прикрістю подумав він. 

Якщо в його грудях б' ється одне серце, не може 

воно пожадати дві дівочі істоти. Любов така ж су

цільна, як неподільним є життя одиниці. Поскіль

ки йому не дано зробити один вибір - тоді його 
душа подіривлений бурдюк. 

Якоюсь кривою вуличкою добрався до парку 

культури і отдиха. Тут панувала біла мертвота. 

На алеях ні сліду. Головна алея білою смугою 
гналася від валу до річки. Під валом, на камінній 

лавці непорушно сидять їх двоє. Сталін незмінно 

посміхається до ленінської борідки. Гуторять вони;· 

либонь, про світову революцію, про перебудову 

світу. Дебелі вуса йосШІа Віссаріоновича замаши

ста розклались обабіч підборіддя. Кулик заклав 

руки за спину і пильно приглянувся до посміхне

них мертвих фігур. Проте, ці посмішки йому вви

дились звичайною фарсою. Символ забріханого 

щастя. Кулик ще підступив до камінної лавки. По

мітив якусь однаковість зображення- манера по

сміхнених губ Сталіна така ж, як і у Леніна. Кулик 

шукав інтимних підкреслень на щоках, на перед

ніссі, на бровах, які, як відомо, індивідуалізують 

твір і дають йому тривкість життя. Проте нічого 

такого Кулик не знайшов. Мертвечина і бездуш

ність. Незугарна мистецька кволість, що крикливо 

проявляє себе в пропаганді. От такі фігури, на соц-
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замовлення, якась там совєтська фабрика може 

nродукувати тисячами. 

РухЗІвся алеєю дальше до річки. Ось і внетрув
чений Ворошилов. Чому внетрупчений? Невже сим
вол соцдисцШІЛіни? Руки «ПО швам», трохи огір

куватий ніс, під носом підстрижені вуса. Кулик 
знов шукав отих інтимних рисок, і знов стовбичила 

перед ним мертва фігура. Фальш і нещирість, що 

хоче бути мистецтвом. Отак поставити б камінний 
стовп побіч цього внетрувченого бовдура, і схо

жість тоді була б разюча. Він ішов до річки роз

мишляв, не звертаючи вже уваги на Калініна, що 

сумирно похилив голову, наче б нюшив «Bpara отє
чества». «Чи може людовбивча тиранія породити 

правдиве мистецтво? Чи може майстер долота, 
сповнений брехнею, перетворити цю брехню в не

підроблену радість життя?» 

Коли він підійшов до річки, помітив на снігу 
якісь сліди. Сліди були малі, видимо жіночі. Хтось, 

мабуть уранці, ішов засніженим льодом у напрямі 
кількох кущиків верболозу, що кучерявилися над 

снігом там, де Піна творить лагідне коліно. Кулик 

нахилився і приглядаючись ствердив, що сліди ма

ли форму жіночих кальошів з високими обцасами. 

Хтось, річ ясна, ідучи до он тих кущиків, мав якусь 
ціль. Цікавість навівала різні припущення, та са

мотні сліди в пустків'ї не могли йому дати навіть 

натяку на будь-яку розв'язку. Тож надумавшись, 

він не кваплячись подався цими слідами до річко

вого коліна, ніби мисливець заячою тропою. Коли 
він наблизився до верболозу, побачив трохи засні
жені сліди, значно більші, либонь дорослого муж

чини. Були вони не свіжі, либонь вчорашні, бо тро

хи завіяні снігом. Отже, звідси, від міста сліди, і 

звідти, від подальших очеретів теж сліди. Неінак

ше, як ці самотні кущі правлять двом людським 
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істотам наче романтичне прибіжище. Подався далі 

і не без здивування побачив під кущем якусь бре

зентову торбу; торба була чимось вШІХана. Кулик 
прикуцнув і заглянув до неі. Була там пара чистої 

мужеськоі білизни, боханець чорного хліба, кільце 
ковбаси і середньої величШІи термос. Була в ньому 

ще гаряча кава. Якась дбайлива рука положила 

все це, і хтось, видимо близький і дорогий, неодмін
но прийде сюди, щоб цю торбу забрати. Хто ж це 
буде той «Хтось», і хто ж буде ця таємнича жінка? 

І чи це справді романтика молодих людей, чи, мо

же, ще одна людська трагедія? Отак чотириста ро

ків тому нишком сходилися коханці-кріпаки в глу

хому місці, подалік від злющих сліпаків пана, щоб 
хоч часочок намилуватися собою. Історія, як вид

но, повторюється з тою різницею, що колись треба 

було ховатися від одного душевласника, а тепер 

треаб втікати від велетенської армії НКВД. 

Аж на тлі подальшої низької стіни очеретів 

появилася якась людина. Кулик знав ці очеретяні 

нетрища. Весною і влітку можна бути пробиватися 

човном вузькими прістями; покручеві ці прісті, які 
сполучували манюнькі водяні плеса, щось ніби 

озерця. Безкрая степова широчінь, що розкидаєть

ся вздовж Піни і тягнеться ген аж до Прип' яті, а 

побіч Прип'яті сягає аж Дніпра. Густий і безмеж

ний ліс струнких очеретяних прутиків однаково 

шумливий і привабливий так літом, як і зимою. 
Влітку він пишається морем чарівної зелені, оспі

ваний мільйонами птаства, закучерявлений прибе
режними верболозами; зимою ж там панує моли

товний шелест сухого листя. 

Кулик пригнувся і сховався за крайній най

буйніший кущ. йому було досадно; почувався як 

інтруз, що вторгнувся в чужий закуток щастя. 

Найрадше б утік звідси, та це було неможливо. 
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До «Парку культури і отдиха» він уже не зможе 

продістатися непоміченим. Та коли б і таке :йому 
вдалося, людина, що он наближається, напевно впі

знає чужі сліди, і завтра це місце, без сумніву, бу

де порожнє і непривітне. А людина від очеретяної 

стіни ставала щораз виразнітою; мірою її набли

ження очі Кулика прояснюються. Так, це він. Ось 

полатана зношена свитка, ось вилиняла смушкова 

шапка, ось опорки, що викликують у Кулика .якийсь 

унутрішній біль і розпач. Без сумніву, це він, за

гадковий пророк в нужденному одязі. Людина вже 
підійшла до правобічного куща і раптом вражено 
зупинилася. Видимо помітила його, Кулика. 

-Не бійтеся, це я, - випростався Кулик і 

ступив кілька :кроків до прибульця. 

- Це ви, - вибуркнув той. - Що ж, ІШІигує-

те? 

- Ні, не ІШІИгую. Звичайний випадок. Мені 
прикро, що таке сталося. 

- Ввижаєтесь мені ніби чесною людиною, -
по застанові озвався прибулець. 

- Дякую за довір'я, - винувато сказав Ку
лик. Він помітив, що обличчя прибульця було наче 

невиспане, а чи радше вимучене. 

- Заглядали в торбу? 

-Заглядав. 

-Ну і що ж?- пронизливо поглянув на Ку-

лика чорними очима. - От і таке то життя, :коли 

люди вигнали зі своіх сердець Бога. Замість бави

ти внуків, сидіти в теплі, доля он ганяє по сніго

вому пустків'ї. 

- Хтось вас переслідує? 

- Настав час, що всіх нас переслідують. На-
віть преслідувачів переслідують. Диявол побуду

вав лябіринт із :крутими стежками; він сидить на 

троні і слідкує за людьми, що ходять його стежка-
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ми. Кожній людині призначено слідкувати за кимсь. 

Батько ходить .крутою стежкою і слідкує за сином, 

син слідкує за батьком, сусід за сусідом, началь
ник за своїми підвладними, підвладні за своїм на

чальником. Всі вони, лю}:(и тобто, ходять крутими 
стежками і стежать один за одним і потім одинцем 
продістаються тунелем до диявольського трону і 

там складають чолобитню і переказують все те, що 

вишпигували. Заплутане чортівське божевілля! 

Він вийняв із торби хліб і ковбасу і мовчки 
почав їсти, заrшваючи гарячою кавою з термоса. 

-А я ось уже втретє з вами зустрічаюся, -
озвався потім прибулець. - За кожним разом, ко

ли бачу вас, молодий пане, росте в мене до вас до

вір'я. Та як тільки ми розійдемось, щось мене на
сторожує до вас. Хто ви? 

- Випадковий учитель. Учив досі дітей рід
ною мовою, але за тиждень наказали мені вчити 

учнів по-білоруському. Абсурд! 

- Звичайно, що абсурд. А от Ігнатій Ігнатіє
вич так і каже: віра в Бога - абсолютний аб

сурд. Ще й каже, слабодухи видумали Бога, щоб 
nотішити себе потойбічним щасливим життям. А 

життя ж не може бути, коли помирає тіло. От .який 
розумний! 

- Хто ж це такий, отой Ігнатій Ігнатієвич? 
Чи не завідуючий він відділом освіти? Ви з ним 
зустрічаєтесь? 

-Я з ним тільки двІчІ зустрічався. Першим 

разом він був інший і другим разом теж інший. 
Коли я вперше познайомився з ним, він був суво

рий і незичливий; другим разом його суворість nо
слабла, хоч безбожництво його було непорушне, 

Ходяча, як бачиться мені, так звана матеріялістич
на діялектика. Як треба, мовляв, то й надута су

ворість, як треба, то й підступна лагідність та вда-
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вана щирість. Раз он ягня, а іншим разом то й вовк 

з гострими зубами. Знаю я іх, молодий nане. 

- Здається, я їх менше знаю від вас, - за

думливо сказав Кулик. - Ви звідти, nравда? 

- Звідти, ви вгадали. Я вічний скиталець, що 
шукає втрачену радість. Уже ось сімнадцять років 
шукаю. Тайною великою nрикІШїла вона до мого 
серця, незмінно малюється вона в nам' яті, підсилю

вана спогадами. А дійсність годує мене все розча

руваннями. Була жінка, було малятко-щебетушка, 

було, було, і все nропало, з вітром розвіялось. Вони 

гналися за мною, а я ніби крілик - у нору; вони 

за мною теж у нору, але явикрадаюся другим от

вором на світ Божийі-в іншу нору. З іншої нори 

ще в іншу. Вигрібую собі під землею леговище, 

ночами ходжу на полювання, немов дикий звір, але 

моє nристановище одного дня нівечиться, бо вони 

знов гоняться за мною. І так без кінця, без міри. 

Нерви постійно напружені, слух загострений - су

цільна вражлива настороженість. От що значать 

вони, люди тобто, що вигнали зі своїх сердець Бо
га. Породили вічну непевність і страх, самі nа

нують силою і з жахом чекають на своє nадіння. 

- І не знаєте, чи живі ваші? 

-Не знаю, любий юначе. Одні впевняли, що 

їх вивезли на Сибір, інші твердили, що nостріляли 

в тридцять третьому, інші потішали мене, що вони, 

тобто дружина моя і донечка моя, живуть десь за 

Каспієм. Я й за Каспій подався, пів Казахії обі

йшов, але нічого про них не довідався. Потім знов 

вернувся на Україну, по містах дідом-милостинии

ком тинявся та все розпитував - ніхто вже мого 

старого серця не потішив. А тепер щось душі моїй 

nідповіло, щоб он у ваші болота nереселитися. Я 

так і учинив і ось, бачите, ходжу і шукаю. 
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Кулик ніби ненароком поглянув на криву лі

нію слідів, що. вели під «Парк культури і отдиха». 

- Це й для мене загадка, молодий пане, -
перехопив того думки пр~булець. - Отак задума

тись, то й опинившися думками в неясностях. Ніби 

це дійсність і ніби це якась химерна фантазія . 
.Якось я іду ринком, на ринку багато людей; роз

глядаюся і як завжди шукаю своїми очима мою 

загублену радість; мені все ще здається, що вони 

такі, як і сімнадцять років тому. Та довкола мене 

все чужі обличчя, переважно селянські. Аж зне

чев'я зупинилася напроти мене якась дівчина з 

вовняною хусткою на голові. 

- Дідуню, візьміть! - І простягла до мене 

десятирублівку . .Я подякував незнайомій і хотів 

відійти, але вона мене ще спинила. 

- .Я хочу робити з вами виміну, - сказала 

вона і відходячи вже докинула: -За Каролином, 
в кущах, на річковому :коліні. 

- І от воно яка та виміна! .Я принесу їй свої 
спідні лахи, а вона непомітно візьме з цих кущів 

і принесе іх назад вимиті, поцеровані, вигладжені. 
Коли вона відходила там на ринку, я помітив остан
ній блиск її очей; цей останній її погляд наче б 
обпік мене вогнем і збурив мою душу. .Я постано
вив її тут, у цих кущах зустріти, добре ій пригля

нутися, поцілувати ій руку і благословити її, та 

це нелегка справа. Коли б я тут не з' явився, вночі 

чи на зорі, ввечорі чи вдень - застаю тільки ці 

ось сліди і, звичайно, виповнену торбу. Чому воно 

це так -не знаю. Наче час глумиться над моєю 

цікавістю і визначує мені фальшиві хвилини. Кож

ним разом прийду запізно. 

Він старанно розжовував хліб з ковбасою і 

поглядав на віддалену стіну очеретів. 
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- Доrmтливо дивитесь на мене, молодий пане? 

...._поглянув Куликові в очі. -Напевно дивуєтеся, 

як я старий можу витримати днями й ночами на 
морозі. Не дивуйтеся, ще ця ваша земля рясніє 

добрими людьми. Вбогі поліські хатини приютять 
старого; ще тут зберігся звичай- гість у дім, Бог 

у дім. А от міста я боюся. Он минулого тижня 
хтось слідкував за мною на Лагишинській. Назир

цем пішов за мною, і я зрозумів, що вже й тут 

диявол устиг закріпитись. Треба буде мені пере

селитись у іншу околицю. - Він гостро поглянув 

на Кулика.- Ну от і втаємничив я вас у своє горе. 

Ще досі нікому не проявляв я такої щирости. Тож 

пам'ятайте, якщо цю мою щирість впкористаєте 

проти мене - примарою бовванітиму на вашому 

сумлінні. 

- Нічого такого не станеться, Божа людино! 

- піднесено запевнив Кулик. 

- То й добре, сину, - з чуттям сказав при-
булець. - А ви он журитеся, що білоруську школу 

вам накинено. Коли б то справді білоруську, то :й: 
біда не була б така велика. Білоруси бо приятелі 

наші - нещасливі вони такі ж, як і ми. Та лихо 

в тому, що Білорусь тут заводять не білоруси, а ті, 
з півночі. Он пригляньтесь адміністрації Пінська 

-вся вона московська. Всевладно вже панує мо

сковська мова на залізниці, на пошті, в обліспол
комі, в райкомі, в школах, по банках, по рестора

нах і на вулиці міста. Заразою вдирається вона і 
на села, гавкотить на станицях міліції, в коопера

тивах, у сільрадах. Ось де справжнє лихо! Вивіска, 

мовляв, білоруська, а суть чи пак зміст - москов

ський. Гризіться, мовляв, сусіди милі, а Банька з 

Москви буде хазяйнувати. Знаю я їх! А ось по

гляньте - снігова рівна смуга між низькими бере

гами. А он, за мостом, коло доків, чи не бачите 
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пароплавних димарів? А там, на захід від Пінська, 

чи ж не знаєте, з яким поспіхом поширюється і nо

глиблюється Дніпро-Бузький канал? Як тільки ве

сна пожене кригу до Дні~ра, тоді цією смугою су

нутимуть воєнні пароплави на захід, ген за Пінськ, 

Дніпро-Бузьким каналом аж до річки Буга, а Бу

гом можна продістатися на Вислу і так аж до Бал

тійського моря. Он яка далекосяглість. А як по
щастить ім nереможно рушитись далі на захід, то 

тоді цією он смугою довозитимуть для армії і 

зброю і харчі. Якщо ж їм удасться тут надовше 

закріпитись, то ця смуга буде бичем Господнім так 

для білорусів, як і для українців. Ліс бо nоліський, 
жито білоруське, пшениця волинська, все це nо

пливе цією смугою на схід. «Маrістраль блаrодєя

нія» для осоружного «Старшого брата». Як он у 

вас колгоспну nанщину заведуть, тоді зрозумієте, 

що таке водна маrістраль. Попливе все за водою: 

і м'ясо, і масло, і олія, і жито, і картопля, і яйця, 

все nопливе, бо московський шлунок бездонний -
ніколи його не наповниш. Отрути б йому в кишки! 

Кулик ніби загіпнотизований слухав nраймаю

чих душу слів таємничого старця; отак би його 
поставити перед тисячами, перед мільйонами незря

чих земляків, і він їх без труднощі,в nросвітив би. 

Якщо весняне сонце розтоплює сніг, немислимо, 

щоб ці nалкі слова не зворушили заспаних душ. 

І, на велике диво Кулика, nрибулець знов пере

ХоІШв його nотайні думки. 

- Запалити нашого брата легко, молодий па
не, - огірчено почав він. -Отак промов до його 

душі, і він відразу ж запалиться, та це буде вогонь 

солом'яний. Зашумить, загуде і відразу ж замовк

не, як смерч у густому лісі. На раптовний спалах 

він має холодну воду, на спонтанний вибух він 

має зброю і чортівську хитрість. Хробачком треба 
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бути, сину мій! Запустить он коріння північне де

рево в наш Грунт, хробачок хай і свердлиться в це 

коріння. Весна покличе це дерево до життя, але 

літо валожить на нього печать смерти. А хробачок 

під землею буде невидимим переможцем. Он їм за

хочеться нашої жінки - підсупутн сифіліетичну 

вуличницю. Хай бакцилями затроює їх, хай зара
зою четвертує осоружних загарбників. Більше бо 

користи з такої вуличниці, як з отої Катерини, що 

дає життя байстряті з домішкою препоганої чужої 

крови. Та Грунт наш, на вічну нашу ганьбу~ сором, 

як та губка, спроможна всмоктувати в себе і чи

сту, і ще більше брудну воду; чорноземом розки

дається і дає життя чужому будяччю. Он чим ІШ

шається наша свята землиця! 

Він ще поглянув на віддалену стіну очерету і, 

запакувавши недоїджений хліб та ковбасу до тор

би, мовчки подався засніженою річковою гладиною. 

Кулик довго дивився за ним на тлі низької під

обрійної очеретяної смуги. 

Задуманий і чомусь неспокійний, Кулик вер

тався загадковими жіночими слідами до парку. 

Хто залишив ці сліди, хто ж вона, та дівчина у 
вовняній хустці? На другий день, рано вранці, він 

уже знову був у парку. Сховавтись за стовбуром 

грубої липи, на бічній алеї, він з годину зорив са

мотні кущі на річковому коліні. Але ніхто не появ

лявся на сніговому плесі. Потім почав падати сніг, 

подув вітер. Коли він заглянув ще раз сюди перед 

заходом сонця, жіночих слідів уже не було- сніг 

покрив їх грубим обрусом. Ще і ще заглядав сюди, 

аж до свого виїзду на село - мертвота тільки па

нувала тут. Неінакше, як таємнича жіноча постать 

прокладала тепер свої сліди в іншому місці, може 

за північним передмістям, може за кладовищем, від 

села Городище, а може на заході, під селом Галево. 
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І так його вразлива душа сприйняла, крім Марусі 
й Зіни, ще одне ніжне дівоче єство, яке він nотай 
назвав - сніговою дівчиною. 

** lfc 

От і знов село. Параска натопила в печах. У 
кімнатах тепло. За вікнами сніговія. Різдвяні 
свята вже проминули; мовчазні й панурі були свя

та в цьому році. Не було гамору молоді на вули

ці, вночі не ходили колядники з вертепами. Нова 
влада вигнала Матір Божу та її Дитятко з люд

ських селищ. Можливо, що десь там у лісовій гу
щі, під хвоєю, на сріблястому сніговому пушІ<У від
бувалася містерія народженого Дитятка. Не при

носили цього разу східні мудреці дарів новонаро

дженому, не хилили свої голови побожні пастирі: 
зайчики і горностаї, вивірки та серни виводили ра
дісні хороводи довкола nостільки з Дитятком. 

-Хлопці лагодилися колядувати, та Ковзало 

всіх розігнав, - розповідала новинки Параска. -
«Як он мені підете з колядою, енкаведистів напу

щу на вас», страхав хлопців. А люди, відомо, ще 

й подумали, що за коляду можуть ще й на Сибір 
вислати. Онде Тимух прислав листа- до Архан
гельська нещасних запроторили. Бідують небора
ки. А морози там, хай Бог милує. До лісу на ро

боту гонять, гнилою рибою годують. 
Кулик мовчки слухав цих новинок. Слова Ар

хангельськ, Колима, Воркута - грізні, пересто

рожливі. Хто тепер може бути певним, що одного 

дня його туди не повезуть? 
-А наш дід та й не послухав Ковзала, - вела 

далі Параска.- Як тільки посутеніло у свят-вечір, 
поткандибав колядувати. Отак пастукає знадво

ру у вікно і скрипучим голосом співає: «Що ж то 
запредивна в світі новина, що діва без мужа сина 

родила». А люди не відсилали його з порожніми 
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руками: то хлібом обдаровували, то грішми, навіть 

у хату запрошували. Вернувся он старий додому 

з мішком хліба. Тепер лежить на печі і кашляє. 
Простудився.- Вона сумовито дивилася на дрова, 
що горіли в печі, і говорила далі: - А моєму Пи
ЛШІові, либонь, скоро та й годинонька виб'є. Сто
гону і печалі повна хата. Горенько ж моє гіркеє! 

Он що зробили з чоловіком. Що ж я буду робити, 
коли він не одужає? 

Розпач Параскиуділиласяй Куликові. Він на
хмарено сидів непорушно в фотелі; враження з 

Пінська притьмарювались - горе прибиральниці 
Параски каменем налягло на його вразливу душу. 

-Ну, а як там з коровою? 

- Отелилася, бичка привела. Тільки й потіхи. 

-Чому? 

-А хіба ж ви не знаєте, керовничку? Моло-
ко треба здавати. Власть потребує. Навіть Бугай 
та Чиканюк чухаються вже в потилиці. На кожну 
корову три літри молока валожили А де ж там 

наші корови дадуть по три літри молока на день! 
Люди з плачем та до Кокошкіна, до отого заїки, що 

то, промовляючи на зборах, стукає пальцями по 

столі. «Помилуйте, товаришу» -благають, - «У 
нас худоба миршавенька, паші доброї не має, лед

ве молока для дітей вистане». А він, Ко кошкін, 
починає з іншого. Хвалиться, що в них, у Росєї, 
корова дає по п'ятдесят літрів молока на день. По
гані, каже, хазаїни з вас. Он, полякам, каже, то 

давали і молоко і масло, а совєтській владі не хо
чете давати. А де ж то бачено, щоб поляки та мо

локо від корів відбирали? Ось до чого дожилися! 

- І ви все молоко віддаєте? 

- ОдШІ літр попустили, а два мушу віддавати. 
Літр отой призначили для бичка, а про діток моїх 
то й не пам'ятали. А молоко люди зносять до 

198 



:клюбу, а звідти хура відвозить до Пінська. А онде 

й жито вже здирають з людей і м'ясо, навіть пряди
во забирають ·бабам. Наш дід каже, що це вже nо
чаток загибелі роду людського, що скоро кінець 

світу буде. 

Через кухню увійшов до канцелярії Сергій. 
Ще на курсах у Пінську Кулик помітив, що з ним 

щось діється. Був задуманий, маломовний. 

Параска ще з хвилину посиділа і пішла додо

му. Сергій тоді почав проходитися по канцелярії. 

Кулик з цікавістю водив за ним своїми очима. 
- Сідайте, Сергію. 
-Дозвольте трохи походити. Отак ходив би, 

ходив би. Непосидющим я став. 

Він зупинився nеред Куликом. 

- Чи двері у вас позамикані? Не позамика

ні. Дозвольте, що піду і nозамикаю. 

Він спершу подався до фронтових дверей, і Ку
лик чув скреготіння засувки, потім потемки :кляса

ми попростував до кухонних дверей, і знов Кулик 
почув скреготіння засувки. Коли він переступив 

поріг канцелярії, Кулик жахнувся. Обличчя його 
було викривлене, очі були мутні. Він сів напроти 

Кулика і притишєно сказав. 

- Присягнете, що нікому нічого не скажете? 
Навіть тоді не скажете, :коли вас катуватимуть, ко

ли голки будуть устромлювати під ваші нігті? 

- Що з вами, Сергію? 

-Що зі мною, хmтаєте? Погано, дорогий дру-
же директоре, дуже погано. 

-Навіть коли б вогнем мене прШІіка.,тхи, нічо

го нікому не скажу, Сергію,- з безмежною щирі
стю запевнив Кулик. 

-Чи пригадуєте, як мене не було на курсах 
у вівторок? Пригадуєте. Цілий день мене не було. 

А чи звернули ви увагу на те, що лектори теж не 
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цікавилися моєю відсутністю? Отже - вони про 
все знали. 

-Де ж ви були того дня? 

- У жовтих касарнях. Мав честь говорити 

рівно чотири години з лейтенантом Собакіном. Роз
мова, звичайно, не була nриємна. 

-Це так, Сергію, - задумався Кулик. - По
чинається. 

-Воно вже nочалося за нашими nлечима, -
процідив крізь зуби. - Павук уже снує між нами 
невидимі СІТІ. І от спершу привітав мене зичливо, 

навіть дружньо. «Очєнь пріятно миє вас відєть», 
простягнув до мене цигарку, але руки не подав, і 
я відчув, що, либонь, буде доrшт. І не помилився. 

Спершу він записав моє ім'я і прізвище, відмітив 
ім'я батька, потім на краєчку аркуша поставив сло
во: «Вопрос». Яке соцпоходження? Я йому від

повів, тоді він знов на краєчку аркуша поставив 
слово: «Отвєт», і заrшсав мою відповідь. І так по

слідовно він ставив «Вопроси» і з точністю запису

вав мої відповіді. Що робив до війни, де вчився, 

хто nлатив за гімназію, чи належав до якоїсь ор

ганізації, чи належу до підпільної українськоі бур

жуазної організаціі, чи служив у польському вій
ську. Яка моя думка про голову сільради Ковза

ла, як я ставлюся до Бугая, до Чиканюка, чи не 

можу щось цікаве сказати при Грицька Сучка і 
врешті ... 

-Нічого, нічого, говоріть далі, - здержана 

сказав Кулик. 

-І нарешті поцікавився вами. Чи мені відо
мо, хто ви? Чи я, мовляв, знаю, що ви <<буржуаз

ний воспітаннік», син попівського вислужника. Чи 

я знаю, як ви ставитесь до совєтської влади? 

- До совєтської влади товариш Ку лик С1'а

виться дуже прихильно, -твердо сказав я йому. 
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-Не жартуй, Сергію!- з посмішкою перебив 

він мене. - Я знаю, що ти з ним приятелюєш. Та 
затям: своя ·шкіра завжди дорожча від шкіри най
вірнішого приятеля. Він це спеціяльно наголосив, 

і я зрозумів цей натяк як пряму погрозу. 

-Я ще раз намагався переконати його, що ви 
великий прихильник совєтської влади, але він цьо
го разу брутально крикнув: «Малчать!» І потім з 
іронією: «А чи ти не пригадуєш, що говорив Ку
лик на вчительській конференції?» 

-Справді, не пригадую, товаришу лейтенант. 

-Який я тобі товариш! - знов крикнув, і в 
синіх очицях блиснула злоба. - Отже з усією сво

єю гнучкістю, він таки сказав правду. Ніякий він 
мій товариш: ні за соціяльним станом ніякий мій 
товариш, ні за національною приналежністю, ні на

віть за характером. Я, либонь, уперше відчув, що 

мене розділює від нього прірва. Він тут господар, 

а я наймит, він переможець, а я його підданий. У 
нього при боці наган, він, отже, має зброю, а я ціл
ком безборонний. Це значить, що він може робити '" 
зі мною, що захоче: може мене бити по обличчі, 
може розбити мені голову, може поломити мені 
ребра, може навіть закатувати на смерть. йому 
все вільно, і він не буде відповідати за свої вчинки, 

бо він - переможець. Єдине, що я міг би зробити, 
це плюнути йому в пику, але це було б божевілля. 

Кулик ніби закам'янів у фотелі. Він мовчки 

вп'ялився в Сергієве обличчя, яке було бліде і на
пружене, і кивком голови попросив, щоб той про
довжував. 

- Звичайно, знає він і про українську мову в 

школі. В цьому й мене обвинуватив. Узагалі він 
повигадуван чимало нісенітниць, як те, що йому ві
домо, що я і ви належимо до ОУН, що нашим: nро

відником на Пінщину є якийсь Сидоренко, бувший 

201 



петлюрівець і ворог совєтської влади. Він nостій
но «Намацував» слабі місця, намагаючись вловити 

мене на слові. Коли вже три аркуші були списа

ні, він тоді залишив мене в кабінеті самотнього і 

кудись вийшов. Либонь, nівгодини десь барився, 
даючи мені, мабуть, нагоду призадуматись і потім 

здатись на його волю. Коли він потім з'явився в :ка

бінеті, був знов зичливий, навіть удавано щирий. 

-Ну, так ти мєня ізвіні - по:rарячілся, -
простягнув знов до мене цигарку. - Тут у вас 

стільки різної буржуазної наволочі, що людина 

геть вибивається з рівноваги. Так ось, я хочу з 

тобою, Сєрьожа, (він спеціяльно мило підкреслив 

оте «Сєрьожа») розстатися, як друг. Вір мені -
не брешу. Я хочу бути твоїм приятелем. А :коли 
я вже з кимсь заприязнюсь, то, крім добра, нічого 

більше не потраплю робити. 

Звичайно, ця раптова щиросердечна зміна не 
робила на мене ніякого враження, і, здається, він 
сам це помітив, хоч удавана зичливість малювала

ся на його обличчі аж до останнього моменту, де 

треба було поставити йому крапку над «і». Це мав 

бути пункт розв'язки його задуму, і від цього зале

жала його «Приязнь» до мене. 

-Так от, Сєрьожа, я хотів би, щоб ти мав до 

мене повне довір'я. Поскільки ми маємо бути nри

ятелями, ми не можемо не мати до себе довір'я. 

А довір'я- це непідроблена, щира співпраця. Як

що тобі станеться якась кривда, перший, хто nоспі

шить тобі з поміччю, це я, лейтенант Собакін. ТИ 

мусиш собі затямити, що в усяких обставинах ти 

матимеш щирого друга і захисника. Якщо тобі по

трібні будуть гроші - звертайся до мене, я тобі по

можу. Але- тут Собакін задумався,- але друж

бу треба засвідчити дружбою. Тобі прІШала честь 
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бути довіреною людиною совєтської влади, і коли 
ти будеш відданий цій владі, ти далеко заїдеш. 

-Розумію, товаришу лейтенант, - з млостю 
сказав я. Слово «Товаришу» вже його не гнівило. 
- Ви хочете, щоб .я був донощиком. 

-Це невірно! - обурився Собакін. - Доно-

щиком може бути кожна каналія. Я прагну, щоб 

ти був поважним моїм співробітником. А це вели
ка різниця. 

- На чому ж полягає те співробітництво, това

ришу лейтенант? 

- Ось на чому: ти будеш першою особою в 
селі. Ти вухо й око села. Твоє одне слово рішати
ме долю кожного потайного ворога нашої батьків
щини. Назовні ти будеш тільки вчителем, але на

справді ти будеш володарем усіх жителів вашого 

села. 3 директором Куликом ти й дальше прия
телюватимеш, але я мушу знати з докладністю 
про цю вашу дружбу. Правду кажучи, директор 

Кулик має за собою поважні грішки. У Вільні він 
співпрацював із польською поліцією проти кому

ністів. 3 його вини повішено чотирьох товаришів, 
визначних членів комуністичної партії Західньої 

Білоруси. 

Кулик здрігнувся. 

-І ви вірите в це? - зойкнув він. 

- Звичайно, що не вірю. Навіть коли б таке 
й було, то це ніяке лихо. Чотирьох підлюк було б 
менше на світі. Але .я вдавано жахнувся, і Соба

кін це сприйняв вдоволено. Кістка незгоди, мов
ляв, уже кинена, а цього він і бажав. 

-Ну, так ти прочитай і підпишися, - підсу
нув мені списані аркуші. 

- Я хшльно прочитав. У ее було написане та:r;, 

як я давав відповіді. Текст не був пофальшова

вий, і я підписався. Тоді Собакін підсунув мені 
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ще одного папірця. Це вже мав бути документ мо
єї співпраці з НКВД. Я уважно прочитав цей до
кумент і відсунув від себе. 

-Не можу, товаришу лейтенан·r. До такого 
діла я не підходжу. Прикро мені, але я не можу. 
Як хочете, буду вашим особистим приятелем, але 
співробітником - ні. На підступ і хитрощі я за
зелений. Не потраплю маскуватись. Кожна баба 
в селі розшифрувала б мене. 

Собакін зморщився, проте не розсердився. Він 
устав з-за бюрка і підійшов до мене. 

- Гаразд. «На нєт - суда нєт». Але ти ще 
надумаєшся, ти гарненько призадумаєшся. При

йде час, і я тебе знов покличу сюди, і надіюся, що 
ми тоді договоримося. І ще одне - те, що тут бу

ло - нікому ні словечка. Ні батькові, ні сестрі, 
ні другові. Якщо комусь ти зрадиш цю тайну, ми 
неодмінно знатимемо. І тоді знаєш, що з тобою 

буде? 

-Знаю, товаришу лейтенант,- вражено кив

нув я головою. - І от бачите, друже Кулик, яка 

халепа. Я спершу постановив нікому про це не :ка

зати, та коли усвідомив, що за вашими плечима 

наростає небезпека - сумління не дало спокою. 

Уявляєте собі, що було б зі мною, коли б Собакін 

довідався про цю нашу розмову? Ах, друже Ку
лик, яка ж примарна влада запанувала на нашій 
землі! Звичайно, ця гавкотня на ваш рахунок, ли

бонь, і для Собакіна не має ніякої вартости; гір
ше, що він від когось довідався про українську мо

ву в нашій школі. 
Кулик подумав про Єлісеєнка. Знав теж, що 

була в нього хлябівська делеrація. 

-Вони всі там у Пінську знали вже давно, 

якою ми мовою учимо дітей,- почав Кулик, друж

ньо дивлячись йому в очі. - Зрештою, це ж не була 

ніяка таємниця. Не маючи нічого проти нас, nmи-
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гають хоч цією дрібницею. Що ж, приятелю м1и, 

здається, натдгають на нас чорні хмари. Холод

ним дощем сипонуть по нас. Та ми мусимо витри

мати, Сергію; нагострити зір і вуха і - витрима-
ти. . 

Він ще довго сидів з похиленою над столом 
головою. Думки, думки . . . Жах проймав від 

усього того, що йому розказав Сергій. Уплутують 

і його в клубовище інтри!, вигадують нісенітниці 
про співпрацю з польською поліцією. Це його 

трохи й тішило - це був знак, що ні чого не знали 

з його життя у Вільні. Не маючи доказового ма
теріялу, вигадують дурнички, щоб тільки скомпро

мітувати, щоб посіяти недовір'я в школі. Це зна
чило, що машина НКВД працює повною парою. 

Потішав себе, що працює вона не тільки в Хлябах, 
проявляє вона себе і в інших селах. От вимага

ють від Сергія, щоб слідкував за школою та її за

відувачем, а комусь іншому напевно доручать слід
кувати за Сергієм. Не виключене, що якась сіра 
«еміненція» топче по п'ятах і Собакінові, а ту «емі
ненцію» хтось інший шпигує. Щоб устоятись у 

цій сексотській крутільці, треба бути обережному 

і мати досвід. Брутальна лайка Єлісеєнка щойно 
тепер набрала для нього правдивого значення. На
звав дурнем і наче натякнув, що під Сталінським 
«Сонцем» дурнями будуть усі ті, що занадто прав

домовні, що занадто чесні, що занадто довірливі. 

Хто ж він такий, хто? Хто ж вона така, його се
кретарка Зіна, хто? 

Щира розповідь Сергія, це була для нього на

че перша лекція «Політгармоти» .Якщо він її зро

зумів правильно, це полегшить йому проникати 

глибше в нові обставини, допоможе уважніше при

глядатися до людей, які його оточують. А це наче 

починалося від того, що не слід нікому довіряти. 
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Упередженість до людей вигострювалася настіль
ки, що почав підозрівати навіть Параску. Хто зна, 

може й вона продала свою душу там тим, що в Пін
ську, за посередництвом Іофе чи Кокошкіна. По

чав пригадувати, чи часом чимось не проговорився 

перед нею. Ні, нічим поганим він не проговорився 

перед Параскою. Зате вона дає своєму язикові во
лю. Не підступ це часом? 

Ніч проминула для нього в безсонні. У мря
кавиннях здогадів, прШІущень, сумнівів та нашо

рошености сяйною зіркою час-до-часу появлялася 
в його уяві Маруся. 

На другий день, десь коло десятої, затупотіли 

за головними дверима чиїсь ноги. По хвилині Ков

зало ввів до канцелярії якусь людину середніх ро

ків та якесь дівчатко з довгим семітським носом. 

-Чи маю приємність бачити товариша дирек

тора Кулика? - простягнув незнайомий згорток 

списаного паперу. - Ми просто з Пінська. 

Такий же згорток паперу подала Куликові і 

гостроноса дівчина. Кулик пробіг очима по уря

дових рядках і затямив ще два нові прізвища. Лю

дина середніх років називалася Лявон Максимо

вич Івашкевич, а гостроносе дівчатко: Фіфкін Хая 

Срулєвна. Це нові учительські сили для хлябів

ської школи. Івашкевич говорив до Кулика по

білоруському, але Фіфкіна, видим о, не знала біло

руської мови, бо говорила тільки по-русскому і то 

поганенько. Кулик обвів гостей по клясах і пові

домив, що завтра в осьмій годині ранку почнеться 

навчання в школі. Рівнож попросив старосту, щоб 

нових учителів десь примістив і забезпечив харча

ми. Відвідини тривали з півгодини, і коли гості вий
шли зі школи, Кулик з приємністю подумав, що Іва-
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шкевич виглядає на солідну людину. Згодом при

йшов і Сергій, і вони спільно вписували до шкіль
ної книги всіх учнів Кривого Села. 

** * 
Коли Хая Фіфкін Срулевна почала вчити пер-

шоклясників, школа стала місцем прерізних весе
лих сцен. Нова вчителька була майже підліткам, 

до того ж фізично недорозвинена. Гострі худющі 
плечі стирчали ій ніби крила у ста рої ворони, дов
га та тонка шия завершувалася костлявим облич

чям з непропорціонально до нього дебелим носом. 

Вона не могла вимовити «р», і це смішило учнів, 
з чого Фіфкіна особливо сердилась. Не було лек
ції, щоб хтось з учнів не зробив їй якусь капость. 
Тоді вона ляскітливо еварилась і грозила, що піде 
геть звідси, не знаючи, яку велику приємність ро

бить своїм учням. Найбільше ж мала мороки з не
поправним Охримком Сучком. Хлопчисько це був 
вітрогонний, задиркуватий. Нову вчительку з пер

шої ж лекції незлюбив. Не подобалася йому її мо
ва, оте «Р» занадто гаркливо звучало йому вухах, 
ота її звичка перехиляти навскіс голову, ніби бузь

ко на гнізді, де йому докучають горобчики; вид 

її: довгий ніс, чорні вилуп' я сті очі, безкровні губи, 

- все, що належало до Фіфкіни, крайнє смішило 
та до капостей побуджувало Охримка. Вона вчила 

дітей по-русскому. Кулик якось її напімнив, щоб 
учила по-білоруському. 

- Смішна ваша вимога, товаришу завідуючий, 
- відпекувалася з місця. - У нас в СССР ніхто 
не робить різниці між русскими та білорусами. В 
моєму рідному місті Мозирі скрізь у білоруських 

школах «Гасподствуєт» русска мова. 

До речі, вона, подібно як Кулик та Сергій, не 
знала білоруської мови. Діти її не розуміли, а вона 

п'яте через десяте тільки розуміла дітей. .Якось 
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на лекції русекої мови почала вона від складів. 
- Рєбята, а тєпєр вот: Сє-ня. С і є будєт Сє, 

н і я будєт ня, слєдоватєльно: Сєня. 

-А сцо то таке Сєня? - раптом підводився 
на задній парті Охримко. 

- Єто такой мальчик. 

-А сцо то таке мальцик? 

- Ну й дурак же ти, Охрімко! гнівилася 
Фіфкіна. 

Охримко тоді ображено показував учительці 
язика і тупав пастолами по підлозі. Він не тільки 
задирався з учителькою, немилосердно він теж бив 

дівчаток, що випереджали його в науці, а хлопчи
кам нерідко натирав до крови вуха. Нічого й див

ного, що першоклясники боялися його ніби люци

пера. Вечорами ж, виходячи зі школи, ховався 

він за тинами і піджидав учительку. Як тільки та 
появлялася на вуличці, Охримко тоді nискливо спі

вав: 1Хала Хая на гусях та й заїхала на шабас, ай 
вей, бум, бум, бум. 

- Канєчно, це він, мєрзавєц! - обурювалася 

Фіфкіна. Котрогось вечора хтось влучив її груд

кою снігу, і Фіфкіна зойкнувши подумала. 

- Без сомнєнія, це його робота! 

Аж коли вона одного ранку ввійшла до своєї 

кляси, діти її зустріли галасливим реготом. По
гляд учительки спинився на задній парті, де сидів 
Охримко. Звичайно, цей капосник, либонь, щось 

нове придумав. А він сидів задиркувато і зама
шиста витирав рукавом засопливленого носа. Не 
побачивши нічого на стінах кляси, вона поглянула 

на підлогу. Худюще її обличчя відразу ж набря

кло кров'ю. 

-Хто це зробив? - різко крикнула вона, nо

казуючи рукою на підлогу. Вся nідлога від та

блиці аж до вчительського стола була порисована 

208 



хрестиками. Білі крейдяні хрестики були розкида

ні на підлозі хаотично, і Фіфкіна чомусь перестри
бувала через ·них, що і впевнило першоклясників_ 
у лякливості жидів перед хрестом. 

-Ви погані діти, ~ почала Фіфкіна. - Ви 
очєнь погані. Вот приєдєт завєдующій з Пінска, 
а я йому й скажу- вас усіх треба батожити бере
зовими різками. Панялі? 

Вона злюще вп' ялилася очима в Охримка і 
піднесено скомандувала. 

- До мене, Охримку! 

Хлопець ліниво виліз із-за парти і нашороше-
но підійшов до вчительки. 

- Зітри ці хрестики! 

-Це не я рисував. 

-Брешеш! 

-Не брешу. 

- Зітри ці хрестики, кажу тобі! 

Охримко похнюпився і мовчав. Тоді Фіфкіна 
вхопила його за вухо і рвучко хотіла нахилити 

його голову до підлоги. 

- Мошєннік, падлєц, зітри, кажу тобі! - пла

чучи зі злости, кричала вона. 

Хлопця колючками ІШІИгнула лють. Він в'ю
ном вирвався з рук напасниці і, захопивши від 
таблиці лінійку, відважно кинувся на свою вчи

тельку. Фіфкіна німіючим голосом писнула і стрі
лою метнулася в двері. Якраз коли вона перестри

бувала поріг, Охримко з усієї сили стьобонув її по 

п'ятах. 

- Тепер ось мужицька власть, учнів бити не
вільно, - крикнув ій наздогін хлопець. Потім ви
тер рукавом рідину з-під носа і сапаючи подався 

на своє місце, збуджуючи велике захоплення всі
єї кляси. 
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А Фіфкіна бурею влетіла до канцелярн 1, за
хлинаючись плачем, заверещала Куликові в об

личчя. 

- Антисемітизм, антисемітизм. Він мене ма
лощо не вбив. 

Вона нагнулася і натирала п'яти. 

-Я вже більше терпіти не буду. Я не заслу

жила на те, щоб мене фашисти били в совєтській 
школі. 

Кулик зрівноважено дивився на неї; хотів щось 
терпке сказати, але вид Фіфкіни зм'якшив йо

го серце. Виглядала на тринадцятилітнє дівчатко, 

хоч уже їй минуло вісімнадцять. Такій бути б 
коло мами, а не вчити дітей сотні кілометрів від 

батьківського дому. 

-Хто ж то той фашист, що вдарив вас? 

- Охрім Сучок! - схлипувала вже Фіфкіна. 

Всі діти тут зфашизовані. Я, мабуть, nотрапи

ла в контрреволюційне село. 

- Діти скрізь однакові, Хая Срулєвна, - су

воро сказав Кулик. - Робіть так, щоб вони вас 

полюбили. 

- Вони ніколи мене не полюблять, бо тут не 

надто підхожа атмосфера. Ви он любопитно смот

рітє на мене, а я знаю, що цю атмосферу ви ви

творили, товаришу директоре. Тут мусить хтось 

зробити nорядок. 

Коли вона це сказала, в канцелярії був уже 

Івашкевич. 

-Мені здається, що ви ображаєте товариша 

директора, Хая Срулєвна, - перебив Гі Івашкевич. 
- Тут совєтські школи щойно формуються, і ні
хто з учителів не може в цей мент відповідати за 

них. 

- Не може відповідати? - різко повернулася 

вона до Івашкевича. - То мене, по-вашому, мо-
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жуть тут і замордувати, і винуватець не знайдеть
ся? Куди ж, :канєц-канцов, я потраШІла? В :кля
сі нема для мене спокою, на вулицях обкидують 
мене снігом і ломаччям, ображають мене. Невже 
ви не знаєте, що євреї повноправні громадянИ в со
вєтській державі? 

Вона грюкнула дверима і пішла геть. 

- Ну, а як вам з двоклясниками, товаришу 
Івашкевич? 

- Не нарікаю, хоч і нема чим похвалитися, 
щиро сказав він.- Діти мене не розуміють. 

-Чому? 

- Не розуміють, і тут прикрість. Коли я їхав 
сюди, я справді думав, що тут білоруси живуть, 

а воно не так. Помилку зроблено, що ці землі не 

прилучено до України. 

- Ніякої помилки ніхто не зробив, товаришу 

Івашкевич! -твердо сказав Кулик.- Наші доро

гі визволителі ніколи не роблять помилок. 

-Думаєте? 

-Не тільки думаю, але й впевняю вас. 

-Дивіться, он який чудовий мікроскоп! - за-
хоплено взяв зі стола струмент Сергій і підніс його 
до Івашкевича. - Подумайте тільки, яка влада на 

світі обдаровує початкові школи дорогими мікро

скопами? Тут, у цьому селі я родився і ходив тут 

до польської школи. І що ж, може, учитель на 

лекції природи користався мікроскопом? Хто б що 

не думав, але я переконався, що совєтська влада 

по-батьківськи дбає про освіту трудящих. 

Івашкевич знизав раменами. Захопленість йо
го :колег була така рішуча, що він з поспіхом по

чав виправдуватися. 

- Мені здається, що виникла неясність: я та

ких же переконань, що й ви, товариші педагоги. 

Нам, звичайно, випала честь бути віки-вічні вдяч-

211 



ними йосипу Віссаріоновичу за визволення. Справ
ді, такі ось речі, як мікроскоп чи бачок на воду, 
свідчать цілком переконливо, яка велика любов но

вої влади до визволених однокровних братів. 

Він це сказав поважно, сказати б - з nідне
сенням, із жестами рук, і важко було приятелям 
збагнути, говорить він це щиро, чи теж, подібно 

як і вони, грає комедію. Вони всі потім зніяковіли, 
чи радше розгубилися, не знаючи, як розпочати на

ново розмову. 

По лекціях, коли школа спорожніла, Кулик 
дружньо потиснув Сергієві руку. 

- Прелюдію до драми ми відіграли непогано. 
Ще перед нами зо три діі. Якщо витримаємо, мо

же й утримаємося на nоверхні. 

-Івашкевич, здається, недурний. 

-І симпатичний. його сині очі збуджують 
довір'я. Вірити не хочеться, щоб він міг бути сек
сотом. 

- Поживем - побачимо, - докинув Сергій. 

Вони попрощалися мовчки. Сергій, немов тінь, 
зник у задніх дверях, за кухнею. Кулик співчут

ливо провів його своїм поглядом і подумав, що не
певність, це постійний терзатель душі. Сергій, зви
чайно, кожного дня чекає на виклик до НКВД. 
Він нічого не каже Куликові, але той помічає його 
збентеженість кожного надвечір'я, коли хтось з 

сільради несе поштову скриньку, за шкільною ого

рожею. Це невтомний шашель, що nовільно гризе 

живе тіло, спричинюючи нестерпний біль серця. 
І як довго Собакін не дасть йому спокою, так дов

го буде він чахнути і в'янути душею. А Кулик? 

Він уже теж наче б перетворився в суцільну в ра з

ливу настороженість, подібно як і той старий у ви

линялій смушковій шапці. Як ось коли іноді за-
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гуде в селі авто, відразу ж щось ковзке і гидке жи

лами свердлит:ься до його серця. 

Пізнім вечором навістнла його ще одна неспо
діванка. Він і не знав, що подія з Фіфкіно:Ю бли
скавкою розлетілася по селі. Люди обговорювали 

її на всі лади; голова Ковзало, що довідався про 
неі десь коло дев' ятоі, відразу ж задумав nригаси
ти запальне місце, яким була, на його думку, шко

ла. Він нахабно вдерся до канцелярії і незугарно 
зупинився на nорозі, побачивши за столом Кулика. 

Завважив, що обличчя директора було занадто ви
довжене і якесь бліде. Виглядав ніби на хворого. 

Та швидко оговтався, коли пригадав nодію з Фіф
кіною і усвідомив себезначення як голови сільради. 

-А я от до вас з казьонним ділом, товаришу 

директоре. Вопрос, знацца, сурйозний, єврейку 

Хаю Срулєвну ви он скривдили. 

-Хто ж це вам сказав, що я скривдив? 

-Мені не треба казати, я тут голова і я про 

все добре знаю, -почав запалюватися голова. -
Начальство прислало Хаю Срулєвну, і її треба ша
нувати, а у вас тут, со звінєнням, бардак завівся. 

-Прошу не ображати совєтську школу. 

- Га, он як! А я та й совєтську школу не об-

ражаю. І вас, знацца, теж не хочу ображати, але 

мій совіт прийміте. А я совітую, щоб ви он пере

стали свинити, та щоб взялися по-большевитськи 

вести роботу. 

Кулик посміхнувся і пригадав, що й Кокошкін, 
і Іофе, і інші члени влади люблять наголошувати 

щось у роді: «Па бальшевістскі нужно дєлать, с 

большевістекай стойкостю, с большевістекай бді

тєльностю». Це свого роду стандартний словесний 

шарж, що чомусь сприймався навіть таким ось Ков

залом. 
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-Ну, звичайно, ваші поради добрі, тільки оте 
«СВИНИТИ» трохи несмачне, товаришу голово. А я 

вас, правду кажучи, шаную і поважаю, а ви он з 

чим до мене. Та :коли вже хочете мене чимось по

вчити, то я радо вас послухаю. 

- Конєшно, що треба послухати. Ми хоч і в 
буржуйських школах не вчилися, та істенний дух 

революції знаємо. От напримєр, чому ви не учите, 

щоб діти та жидів любили. 

- Євреїв, - поправив Кулик. 

- Та звісно, що євреїв. Отак по поганій звич-
ці та біс на язик. Тож чому ви та не учите дітей он 
того, що тепер, знацца, всі рівні, що тепер жид та

кий, як і всі. Он півських купців наша дорога 

власть прочесала, прочесала і жидів, і поляків, зна- · 
чить - :класовим порядком. 

-Не жидів, а євреїв, - знов напімнив Кулик. 

- Га, ви все онде ловите мене за язик, nо-

книжному, знацца. А уроки треба майструвати 
так, щоб вони йшли восхваляти нашу партію та 
нашого дорогого йосипа Сталіна. Ось що! А он 
про Олівінського, отого шкуродера бувшого, то :й 
словечка не скажете дітям. А малеча мусить зна

ти, як то їх батьки терпіли від того сукіного 

сина. Я он ответственний за село і за школу, бо 

коли он треба щось школі, хто чеки nідІШсує, га? 

Он за ті струменти, хто заплатив, може, піп хна

дорський? Отак рахуночо:к та зі шкільного учреж

денія та до мене, а я - чирк чек на дві тисячки, 

і справа в шляпі. Он як! Ось тому я й не можу 

стояти осторонь, коли тут брудні діла вичверяють

ся. 

- Всі струменти школі влада подарувала, -
заскочено сказав Кулик. Для нього це була не

ймовірна новина. 
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- Говоріть мені! - похопився озлоблено го

лова, але шв~дко спам'ятався. -Звісно, що nода

рувала. Он привезли машиною з Пінська, а сіль
рада то й вже та ті дві тисячки якось . . . Воно, :ко
нєшно, ми теж усі государственні люди. Отож гро
ші государственні, ми государственні, і школа го

сударственна. Государство бере і государство го

сударству дає, он як! 

- Присядьте, дуже мило nоговорити з вами. 
-Того то не буде. .Я не прийшов сюди сидіти . 

.Я он уже давно вибирався з вами потолкувати, та 
якось ніколи було. Але от я впевнився, що ви про

тивник совєтської власті. Он як! Не любите :ви 

іі, нікуди правди діти. От і Архангельськ вам мо

же заманитись, nонялі? 

Кулика струсонув дрож. 
-Не говоріть дурниць! - гостро nеребив він 

Ковзала. 

-Он і Кокошкін уже nомітив. 

- Кокошкін вас nрислав сюди? 

- Відчепіться від мене! - раптом знов сти-

мився Ковзало. - Мене ніхто не nрисилав сюди, я 

сам добрий нюх маю. Кокошкін он, Іофе он мають 
іншої біди до біса. .Я сам бачу, куди ви погляда
єте. 3 мужиків ніби, а до буржуїв . . . до он тоі 
Украіни ... знаємо,- нарешті nеремогла в ньому 

лють, з якою, здавалося, борикалнея в його душі 
останки людяности. 

Кулик оголомшено дивився на голову: в ньо

му все КШІіло, ось-ось може зірватися з його душі 
звір, і тоді Ковзало напевно потигнеться додому 

кульгаючи. 

- Не верзіть! Чорте вусатий! Збожеволів, чи 

що? 

-Га, зачепив за живчик! - спробував засмі
ятись, та цей сміх був занадто неприродний. - От 
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і слухайте, паничику: Онде ми надзирательну раду 
створимо та на вас контроль наложимо. Отак ди

ректор захоче кудись вирватися з села, ми й доро

гу перетнемо: Пожалоста, звольте назад. У шко

лі он якесь свШІство станеться, ми тоді: Пожало
ста, товариш директор до комірки під ключ. А он 

як уже проти євреїв щось повториться, тоді та й nід 

конвой іпожалоста до Лемешів на поліцію. 
- Знаєте, що, - здавалося, спокійно підсту

пив Кулик до непрошеного гостя, - дозвольте он 

туди, через кухню. 

- А я, може, та через головні двері. 
-Ні, там почують. У глухе подвір'я звольте, 

вусате стерво! 

його пальці розчепірилися, він важко дихав і 
останками свідомости здержував себе. Був страш

ний, аж зелений від люті. Ковзало поступився до 
дверей, видимо налякався. Збагнув, що не йому 

мірятися з молодим, сильним Куликом. 

- Я буду кричати. 

- Не почують. 

Кулик ухопив «Владу» за груди і переможно 

потяг до кухні. Ковзало навіть не впирався. Зад
ні двері відчинилися, і тоді Кулик сильно штовх

нув його на дерев'яні сходи. Ковзало клубком по
котився аж на середину невеличкого, тепер темно

го шкільного подвір'я. Борсаючись і сапаючи, він 
поволікся до загорожі і коли вже опинився на ву

лиці, погрозливо крикнув. 

- Скрутимо ми тобі голову, побачиш! 

Кулик тоді замкнув двері і, досадливо кліпа
ючи повіками, поволікся до канцелярії. Проходя
чи повз шафи з люстром, побачив себе. Пригля
нувся уважніше до свого обличчя. Під очима по
мітив тоненькі рисочки - перші вістуни мораль

них терпінь. Чоло було зморщене. Присилував 
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себе поеміхнутись - воно вигладилося. Це його 
трохи потіІІІИЛо. «Хто ж з нас щасливіший - я, 
ще в теплі, чи ти, Божа людино, на снігових про
сторах, в гущавині сухт.с очеретів?» 

••• 
У стінній газетці, в nередеінку першої кляси, 

цілком ненароком nоявився фейлетончик про Ох
римка. Між горішніми й долішніми рядками була 
велика карикатура; хлопчисько з розчухраним во

лоссям, із кирпатим носом боєво держить у nравій 
руці лінійку. Коло вікна стоїть перелякана Хая 
Срулєвна, діти nоховалися nід nарти, тільки чубки 
голів видно. Під карикатурою римовані рядки: 

Не лінєйка це - шаблюка, 

А як треба, візьмусь я і за бука. 
Учитися ж для мене - сміх, 

Зате герой я бити всіх. 
На nерерві до газетки збіглася вся школа. 

Писк, вереск дитячих голосів. Якась дівчинка з 

третьої кляси голосно nрочитала фейлетон. За цю .:.. 
сміливість Охримко спустив їй з носа кров і подри
пав щоки. Заливаючись слізми, дівчинка nобігла 
до канцелярії. Вона на порозі рукою підтирала 
носа і розмазала кров по всьому обличчі. Кулик 
завів її до кухні і власноручно nомив їй личко. По
чекавши трохи, аж дзвінок сповістив лекції, Ку
лик тоді покликав до себе Охримка. Хлопець ти
хенько, по-лисячому всунувся до канцелярії; вту
ІШвся очима в підлогу і ніби прикипів на nорозі. 
За столом поважно сидів директор і nерегортав 

шкільні папери. Він ніби не помічав Охримка, спо
кійно докурював цигарку і чогось наче б шукав 
на заІШсаних аркушиках. Тиша в канцелярії і спо
кій директора не надто був надійний для хлопця. 

Він прищулився, нашорошився, ніби котеня nеред 
псом, і тривожно чекав на лихо. Він nриготував-
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ся на те, що ось-ось директор рвоне його за вухо, 

встромить голову між ноги і буде періщити, чим 

попало, по задній м'якоті. І він, звичайно, не ма
тиме ні сили, ні відваги зробити так, як було з 
учителькою. Втягнув шию в плечі, і очі :його звог

чилися слізми. Безнадійність положення побуджу

вала в ньому жалість, бо тільки надія в сльозах і 

каятті- може, директор змилосердиться. І він за
гув щиро і досадливо. 

-Я вже більше не бууду! 

Та чи вперше Охримко говорить оте своє «Не 
буду»? Ледве чи директор тепер :йому повірить. 

-Ходи до мене, Охримку,- напричуд лагід

во озвався директор. 

Отяжіло і болісно ворушачись, Охримко піді
йшов до столу. Він чомусь кривився, наче б :йому 
щось боліло, і це побуджувало :його до ще більших 
жалощів. 

-Чого ж ти ноги тягнеш, Охримку? 

- Вцора мене тато побииив, - заскиглив Ох-
римко. 

- Он як, кажеш - побив. Ну і болить, чи що? 

- Волипить! - ще одним наворотом прорва-

лися жалощі. 

-Так ходи ж до мене ближче, ходи, я тобі ні
чого поганого не зроблю. 

Охримко недовірливо обійшов стола і, тремтя
чи зі страху, nідійшов до директора. Кулик лагід
но взяв пальцями за :його вухо. Хлопець зціmш 
зуби, все має бути так, як він передбачав. Вже ось 

починається від вуха, а потім далі й далі. Хто зна, 
що буде далі, він був впевнений, що ні чого доброго 
не буде. Заслужив, нікуди правди діти, а як за

служив, мусить бути й кара. Коли б він мав крила, 
о тоді свиснув би на всіх і полетів би, полетів би, 
навіть куля його не наздігнала б. І раптом чує. 
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- Фее, Охримку. В тебе он вуха брудні. Чи 
ТИ МИВСЯ СЬQГОДНі? 

До страху підступив ще й сором. Він мовчки 
потупив голову. Він справді належав до таких 

хлопчиків, що нерадо nриязнилися з милом і во
дою. А директор чомусь витягнув зі стола nристі
лок. Щось шукав. Може, канчука на його спи
ну? Але на велике диво побачив він у руках 
якийсь пакуночок. 3 його очей щезли сльози. Ці
кавість зарум'янила йому щоки. 

-Це для тебе, Охримку. Бери, солодкі вони. 
Спеціяльно в Пінську купив для тебе. Я знаю, що 
ти добрий хлопець. 

Охримко знов nотупив очі. Звичайно, директор 
глузує з нього. Досі ще ніхто не називав :його 
добрим хлопцем. 

- Знаєш що, Охримку? - nочав гладити хлоп

цеву голову Кулик. - Я хочу дати тобі працю. 

Дуже добру працю. Я знаю, що тебе вазивають 

поганим хлопцем, але ти мені подобаєшся. 

Охримко з цікавістю розкрив рота. 
-Від сьогодні я призначую тебе на старшину 

першої кляси, - суворо сказав директор. - Тебе 
мусять слухати всі хлопчики і дівчатка! Чи ти зро

зумів, Охримку? 

Охримко вп' ялив свої очі в директора, немов у 

Бога, і якась нагальна радість змалювалася на йо
го обличчі. Хіба ж він хвилину тому сподівався 
такої премилої несподіванки? А може, це підступ, 
за яким почнеться для нього чорна година? І він 
ще подумав, що директор напевно знає й те, що 
:його і так уся кляса боїться і слухає. Го-го, хай 
би хтось не послухав! Він крадьком почав розгля

датися, немов вовченя, яке помимо ласощів шукає 

нагоди втікти. 

-Так що ж, хочеш бути старшиною? Чого 

мовчиш? Ну, скажи - хочеш чи не хочеш? 
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- Хоцу, - пробубонів хлопець. 

-Я так і знав, що ти погодится. Але, але, 
хлопчику, знаєш що, оте але? СтарІІІИНа, це не 

жарт. СтарІІШНа, мусиш знати, це чемність, це 

слухняність, це добрі приклади для всіх учнів. Це 
значить- треба буде тобі добре поводитися в кля

сі, не бити дівчаток, не дряпати щоки і інше, і інше. 
І головне, треба буде слухати Хаю Срулєвну. А з 

лінєйкою? Ну, не хнюпся, я й так певний, що вже 
таке не повториться. І ще одне: конче мусиш на

здігнати інших учнів у науці. Подумай тільки, он 
маленький Толік знає вже всю азбуку. А ти? Та 

ти його наздоженеш, мало того, ти його переже
неш! Старшина кляси мусить усіх перегнати! 

На nерерві директор скликав усю nершу клясу 

і врочисто йменував Охримка старшиною. Це була 

оголомшуюча-неnриємна новина для nершокляс

ників. Деякі хлопчики з дочкою Чиканюка, Люб

кою, nідняли лячний рейвах. Не було вже для них 

сумніву, що тепер Охримко всіх безкарно битиме. 

Така дивна і незрозуміла подія геть розгніви
ла Хаю Срулєвну. Вона нетерnеливо чекала від
повіді з відділу освіти на свій донос і обіцялася 
rрунтовно підсилити її цим ось нечуваним старшин

ством найгіршого свого учня. 

- Канєчно, це все проти мене, - не без рації 
думала вона. 

Проте настуnна лекція заскочила її чимось не

чуваним і приємним. Як тільки вона відчинила 
двері, всі учні ніби на команду звелися на ноги. 

Помітила теж, що nід стіною сумирно стояв і Ох
римко і крадьком зорив усю клясу, наче б шукав 
лінюхів і вnертих неохайників. Коли вона підійшла 
до таблиці, побачила, що шматина була вогка і 

чиста. Таблиця ж була чорна, аж блищала чисто

тою. У Фіфкіни заблисли від радости очі. 
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-Ну і харашо, ну і спасіба, ребята, - незу

гарно почала вона. Тоді Охримко підняв руку. 

-А ми· онде просимо вас, Хая Срулєвна . . . 
затявся він. 

-Ну і что же, rаварі! - з чуттям сказала 
вчителька. 

-А ми он просимо вас, щоб ви та вчили нас 

по-нашому,- оговтався хлопець.- Он ми та й не 

розуміємо вас, от що. А як по-нашому будете го

ворити, то й усе розумітимемо. 

-Ах, дєткі ви мої! - сплеснула в долоні Хая 

Срулєвна. -Коли б я знала по-вашому, коли б я 

знала. Та нічого, підучусь і тоді буду до вас гово

рити по-вашому. А русскій язик, за предпісанієм, 

ви тоже далжни ізучать. Да, да, дєточкі ви мої. 

Вотінаучусь вашого язика і тоді об'язатєльно всьо 

пайдьот как по :маслє. 

Здавалося, що ця зміна в клясі прикреслить 

теж непорозуміння з директором. Та таке не пе

редбачувалось. Фіфкіна і далі почувалася тут від

чуженою, їй здавалося навіть-нелюбленою ізай
вою. Вона себе порівняла з м' .ячем, якого кинено 

по похилості. М' .яч, звичайно, самотужки не може 

повернутись, так само й вона не зможе помпритись 

з директором. Ій здавалося, що ця зміна, це зви
чайний страх перед владою, що коли б не було за

грози, все пішло б іншим, куди гіршим шляхом. 

А Охримко, на велике диво всієї кляси, пере~ 

творився наче в іншого хлопця. Коли ще недавно 

не тіІІШвся він пильністю в рахунках, а писання 

початкових літер уважав за зло пекельне, то тепер 

уже досяг літери «ф». Причому потрапив так дов

го мозолитись за зошитом, поки не доп'яв свого. 

Зате на перервах був по-давньому небезпечний. Су

ворість його тепер зводилася до старшинської гід
ности. Героєм ходив він між партами і наглядав 
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за порядком. Горе було тому, хто наважився без 

потреби кричати чи рисувати олівцем по nартах. 

Коли ж таке траплялося, Охримко змушував ви

нуватця злизувати рисунки язиком. Котрогось дня 

неслухняна Любка з-підтишка нарисувала на стіні 
довгоногу гуску. Охримко це помітив і :крикнув. 

- Язиком, :казу тобі! 

Але Любка не послухала і сховалася під пар

ту. Охримко витягнув її звідти за ногу. 

-Язиком, казу тобі! - напастував далі Ох
римко. Любка підняла лемент. 

-До :канцелярії! - скомандував Охримко. 
Але Любка замахала руками і кинулася в двері. 

О, та нелегко втікти від старшини! Він її одним 
стрибком наздігнав і вxomm за руку. Любка тоді 

плюнула йому в очі. Хлопець обтер правою рукою 
плювок, потім пальцем, ніби пружиною, дав ій 
«щиглика» під ніс і, вхопивши Любку наоберемки, 

ніби мізерне щеня, поніс до :канцелярії. 

-Вона ось гусь нарисувала на стіні, - захе

кано відрапортував він директорові. 

Або ось одного разу Толік зчіпився з Фєдькою 

Бугаєм. Вони дряпалися, ніби сови. Аж з'явився 

і Охримко. Вхопив «бойовиків» за потилиці і жбур
нув урозтіч. Малята покотилися :клубочками. 

Минув уже той час, :коли поведінка Охримка 
насторожувала директора. Переглядаючи його зо
шити, Кулик ще раз впевняв себе, що задум, який 
здійснився, був правильний. Він, що взагалі був 

уважний до дітей, відчув, що Охримка полюбив 
більше від інших хлопчиків чи дівчаток. Охрим
ко теж знав про це, його ясні очі горіли довір·ям 
і вдячністю. 

Кулик трохи витягнув нижню шухляду, і очі 
його пойнялися радістю. Був там якийсь narcy~ 

нок; Охримко й не знає, яка радість обхоm1ть його, 



коли цей nакуночак буде його власністю. Вчора, у 
торговельній базі, йому пощастило :купити елект
ричний льокомотив з вагонами. Були теж і рейки. 
Тільки розложити їх еліпсою і включити батерію 
в динамо, і nотяг рушиті;. Цікаво тоді буде nоба
чити Охримкове личко! 

Проте, ці милі думки раптом знівечило якесь 

гудіння на вулиці. Морозяною пекотнею щось під
ступило до серця. Невже він уже на черзі? Так 

скоро? Поглянув через рубець вікна, що не був 
затягнений ласицями, і застиг у жаху. Перед шко

лою, за кущем бузка, стояло легкове авто. З нього 

вилізло троє людей. Ось вони підходять до хв ір
тки. Попереду якийсь військовик. Кашкет з відо

мим «Колишком». Енкаведист! 

- Собакін! - видерлося йому з легенів. За 
Собакіним якась сутулувата подоба людини. «Єлі
сеєнко! » - знов nромайнуло йому. І третій: І о фе 

Ниеель Лейзеревіч. Кулик знає: йому годилося б 
вийти їм назустріч, увічливо попросити до школи, 

прояснено омаятись гостинністю, як і личить під

владному nеред владою. Та ноги його ніби заду
біли - не міг рушитися з місця. І чи є якийсь 
глузд наскакувати перед тими, що прийшли його 

знищити? Хіба може бути з ним вийняток? Кого 

вже енкаведисти відвідують, тому не поможе го

стинність. 

В nередеінку гості зупинилися перед стінга

зеткою. Єлісеєнко швидко пробіг по рядках фей
летону, довше поглянув на карикатуру і одобрюю

че кивнув головою. 

- Правєльно! - зиркнув він на Собакіна. Со
бакін і собі nовторив Єлісеєнкове одобрения. Вони 
nотім увійшли до nершої кляси. За ними чогось 

подався і Ниеель Лейзеревіч. Нагла поява високих 

урядовців геть сnантеличила Хаю Срулєвну. Вона 
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чомусь прийнялася непотрібно витирати витерту 

таблицю, потім викликала першого ліІПІІого учня 

і не знала, що йому сказати. Побачивши нахма
рене обличчя Єлісеєнка, вона розгублено ступила 

крок до передніх парт і рукою показала Охримка, 

що сидів під стіною. 

-Он він, той большой, Охрім Сучок, зна чіт. 
З ним я мала неприємність. 

-Товариш Хая Срулєвна, продовжуйте лек

цію, -суворо перебив її завідуючий. 
Фіфкіна дорешти отетеревіла. Вона відчула 

себе ніби в душній ямі, з якої, либонь, не зможе 

видряпатися. Але на її щастя озвався десь за чет

вертою :клясою дзвінок. Фіфкіна з полегшею віді

дхнула. Гості тоді мовчазні і насуплені подалися 

до канцелярії, де вже чекав на них Кулик з Іваш

кевичем. НавІШШньки прийшла за ними і Фіфкіна. 

-А, товариш Івашкевич! - дружньо простяг

нув до того руку Єлісеєнко. - Як же вам тут пра

цюється? 

- Непогано, хоч . . . 
-Ну, в чому ж справа? - вирячилясь страш-

ні сиві очі. Собакін пильно наставив свої вуха, а 
Іофе значуще посміхнувся. 

-Народ тут небілоруський, товаришу завіду
ючий, - щиро сказав Івашкевич. -Діти не зна

ють білоруської мови, все треба брати від початку. 

Для вчителя це особливо велика морока. 

-І он мене теж перша :кляса просить, щоб я 

говорила по здєшньому, тобто по-українському. 

Але я не знаю цієї мови, і для мене теж велика мо

рока,- скаржилась Фіфкіна. 

-Ну гаразд, якось воно буде, - прШІИНив цю 
розмову Єлісеєнко і вийняв з кишені нотатник. 

Прочитав прізвища Грицька Сучка і старости Ков

зала і звелів їх негайно покликати. Грицько Су-
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чок відразу ж прибув до канцелярії, тягнучи за со

бою і свою жінку. Коли він побачив людину в ен

каведівському· мундирі, губи йому затремтіли. Про

те мав ще сили достойно себе тримати, тому й 
скромненько примістився· в куточку зі своєю жін
кою. По хвилині прийшов і Ковзало з підкруче

ними вусами. 

- Григорій ОсШІович Сучок! - прочитав з но

татника Єлісеєнко. 

-Я тут, товаришу начальнику, - висунувся 

наперед він із жінкою. 

-Ага, це ви, громадянине. Пригадую, прига

дую. Охрім, значить, ваш син? 

-Мій, прошу ласки. Вже я його провчив за 

ту штуку, тиждень не міг ходити, ваше благородіє. 

- У нас «благородій» нема, громадянине Су
чок. Чи вас викликував до школи директор у спра

ві вашого сина? 

- Авже ж, викликував, місяць тому, в четвер, 

був я ось тут. І просив я директора, щоб простя

гнув отого мого виродка на ослінчику та щоб вси

пав зо тридцять різочок. Та наш директор, либонь, 
має м'яке серце. «Я сюди nрийшов учити, а не 

бити», каже. І щодо ївреїв дав мені повченіє, та я 

й сам знаю, що ївреї такі ж люди, як і ми. Та що 
вдієш, шмаркате воно, толк каправенький, от і ка

постить без пуття і розуму. 

- Мені здається, що ви вдому учите сина не

любити євреїв, - суворо поглянули сиві очі на 

Сучка. 

-А хай нас Господь милостивий поб'є, коли 

ми таке онде робимо! - вибухнула Грициха. - Хі

ба ж жиди та наші вороги чи що? 

-Бабо, тепер треба казати «Ївреї», - обурено 

перервав чоловік. 
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- Ну, хай по-теперішньому 1 1вреі. Між ними 

і добрі і злі бувають, як і з нашим nравославним 

братом. Ато он минулого літа та як занесу .яйця 
на продаж до Пінська, та до Боблі Ошераловоі, то 

вона інакше мене й не називала, як «Голубонько», 
бало та й чайком погостює. Бог би дав ій здоро

в'ячко. Повік того не забуду. 

- Що ви за Польщі робили? 

- Землю орав, дорогенький начальнику. Маю 

десятину поля і дві болота. Набідувалися ми зо 

старою. 

Єлісеєнко міцно зморщився і щось записав у 

нотатнику. Це до смерти перелякало Сучка. Від 

роду бо він боявся всього того, що було записане 

на його рахунок. Страшні сиві очі морозом пекли 

його, віщуючи лихо. 

-Присягаюся, онде, перед вами, що вже мій 
син капості більше не буде робити. Він буде в ме

не як янгол, а я йому, з вибаченням, сідало ще раз 

так зріжу, що очі на лоба nовилазять. 

-Можете собі йти додому, - нарешті сказав 

Єлісеєнко і потім прочитав прізвище Ковзала. 

- Розповідайте! 

-А це було так, - розвів руки Ковзало. - Я, 
як відомо, отвєтственний чоловік у селі. Головою 
сільради ласкаво мене утверджено. Тож я пильно 

приглядаюся, щоб бува в нас контрліворуція не за
велася. І школу он теж в осмотр я взяв, бо то ди
ректор Кулик наче б трохи не теє ... І он мені до

несли, що директор та ніби дітей підцькував nроти 

Хаі Срулєвни та якісь антислімітизми розповсюд

нує. Я й, знацца, стерпіти не міг та й прийшов з 
ним посовітуватися, та трохи наставлєніє йому да
ти. Бо хоч він і директор, та, пробачте, nорядку 

не знає. Я йому й кажу: дітей треба вчити так і так, 
що мусять вони жид . . . значить, євреїв любити та 
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конституцію як «Отче наш» знати (тут Собакін 

злобно викривив губи). Я йому по щирости кажу: 

негарно он у вас тут діється, свинства возникли, не

порядки, знацца, господствують. Бо хоч я ніби з 

простих, та он в тюрмі за народнє діло терпів, на

шу совєтську власть із-за rрат виглядав. Он як! 

По-большевицьки ми тут боролися з панами та по

міщиками. 
- Громадянине Ковзало, говоріть з толком, -

перервав Собакін. 

-Що з вами сталося, коли ви були в школі? 

- це Єлісеєнко. 

-Сталося паскудство, товариші начальники, 

-з міною покривдженого звернувся він до началь-

ників.- Ухопив мене за груди і в кухонні двері ... 
На rанку, со звінєнням, копнув мене у задній уча

сток. Он усі тепер глузують з мене, діти пальцями 

показують. 

-Ось що я вам скажу, товаришу голово, -
ледь посміхаючись, сказав Єлісеєнко. - Ви совер

шенний дурак, і директор Кулик цілком правильно 

зробив, що виштовхав вас за двері. Знай своє діло, 

а в чуже корито не совай носа. Ви є голова, так і 

тримайтесь сільради, а школу залишіть директоро

ві. Понятно? 

- Правєльно! - сердито потакнув Собакін. 

- З вами вже справа покінчена, - кивнув за-

відуючий головою до Ковзала. 

-Так єсть! -підірвався на струнко Ковзало 

і, ніби опарений, кинувся до дверей. 

- Товариш Фіфкін Хая Срулєвна, - далі про

читав Єлісеєнко.- Я ось маю ваше зажалення на 

товариша Кулика. Ви закидаєте йому антисемі

тизм. Чи маєте на це докази? 

-Да, я імєю доказатєльства, - писнула Фіф

кіна.- Я іду зо школи, діти кричать за мною «СУ-
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хобока». Місяць тому в клясі підлога строкатіла 

від хрестиків. Конєчно, це падлєйшая затєя протів 
єврєєв. Пересуди тут глибоко закоренились, а то

вариш директор ніби нєприкосновєн к дєлу охлаж

дєнія етіх пороков. 

-Ну, ну, хочу ще вас поспитати: Чи ті діти, 

що вас дразнять, з вашої кляси чи, може, з інших 

кляс? І той Охрим Сучок, здається, першокляс

вик? 

-Так, він ходить до першої кляси. 

-Директор Кулик, - твердим тоном почав 

Єлісеєнко, - відповідає за всю школу, а ви в пер

шу чергу відповідаєте за свою клясу. Вас діти не 

люблять, і цьому ніхто не винен, тільки ви. Ви іх 
не потрапили з'єднати, ви навіть осмішилися перед 

ними. В їхніх оЧах ви втратили учительський ав
торитет. 

Іофе Ниеель Лейзеревіч ворухнувся у фотелі, 

Собакін гугняво проказав- Правєльно. 

- А ось, чи слід було директорові вирізняти 

Охримка і насталяти його старшиною першої кля
си? - не піддавалася Фіфкіна. - Найгірший учень 

раптом стає відмінникам. 

-Дозвольте спростувати, товаришу завідую

чий,- забрав Кулик голос.- Неправдою є, що я 
«неприкосновєнний». Он у передеінку стінгазета. 

Там зроблено те, що згідне з духом совєтської шко
ли. 

-Ми відєлі ета, - кивнув головою Собакін. 

- Хая Срулівна робить мені закид, що я намі-

тин Охримка Сучка старшиною першої кляси, -
вів Кулик.- Може й це моя помилка. Поскільки 

нам не пощастило довший час приборкати цього 

хлопця, я рискнув зробити експеримент. І мушу 

підкреслити, я не вважаю це за помилку.- Він по

вернувся лицем до Фіфкіни. - Скажіть, чи після 
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скандалу з хрестиками Охримко погано поводився 

в школі? Н~ хвалили. ви його ще вчора? 

Єлісеєнко допитливо поглянув на Собакіна, по

тім кивнув головою до Фіфкіни. 

-Ну? 

-.Я вас прошу, товаришу завідуючий, - зали-
лась плачем Фіфкіна, - переведіть мене в іншу 

школу. Охримко справді змінився, він і втихоми

рив усіх учнів, та я прошу вас - переведіть мене 

до русекої школи. Безпорадна я тут. Не виню я 

дітей: вони такі, як усі тут люди. Не розуміють 

мене, я їх теж не надто розумію. 

- Гаразд, я подумаю, Хая Срулєвна, - лагід

ніше сказав Єлісеєнко. Він ще повернувся до Іваш
кевича. - Ну, а ви як? Не кривдить вас директор 

Кулик? 

-Товаришу завідуючий, - тихим, але твер

дим голосом озвався він, - закиди на рахунок то

вариша директора, ніби він спричинює антисемі

тизм у школі, цілковита нісенітниця. Кому це зда

лося, Хая Срулєвна? - звернувся він до Фіфкіни. 

- Навіщо з миші робити слона? Особисті упере
дження не можуть набирати ширшого і шкідливо

го розмаху . .Якщо вам не подобається товариш ди

ректор як людина, то справді :краще приміститись 

вам у іншій школі. Кажу відверто, що я не nотра

пив би вилікувати цей шкільний чиряк так блиску

че, як то зробив товариш директор. Школа є шко

лою, і обов'язком педагогів - давати добрий при

клад для дітей трудящих. 

Він замовк. Єлісеєнко вдоволено nосміхнувся, 

Собакін і цього разу одобрено вибуркнув: - Пра
вєльно. 

Те, що відбулося на очах Кулика, було чимсь 

химерним і незрозумілим. Сподівався найгіршого, 

але сталося інакше, подібно до того, що було у від-
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ділі освіти. Немов опікунчі крила простяг над ним 

Єлісеєнко. Все відбулося за потайним його бажан
ням. Невже це вияв nрихильности? Та факти свід
чили цілком відверто про себе. Ковзало провалив

ся, Фіфкіна програла свою ставку. А Собакін? 
Пригадав Сергія, що по лекціях спритно зник зі 
школи. Либонь, не хотів зустрічатися зі своїм тер

зателем. Так ось- два прізвшца: Єлісеєнко і Со
бакін! Перше нагадує біблійного угодника, друге 

собаку. Парадокс! Якщо іх лучить повинність 

співпраці, тоді те, що відбулося, звичайний блеф. 

Та як би не було, сьогодні, либонь, з ним ще не роз

правляться. Можливо- завтра, можливо- за мі
сяць, але сьогодні він ще на поверхні. 

Уважно поглянув на округлу пику Собакіна. 
Енкаведист сидів непорушно, ніби скитська баба 
при дорозі. Трохи кирпатий ніс, трохи широкі ви

лиці, прорізи nід бровами із синіми очицями. Про
дукт нечуваної фіно-чудсько-ще якоїсь там крови! 

Це, звичайно, «русскій чєловєк». Природа пожар
тувала, творячи такий людський вид, і, либонь, при

значила йому чабанство на пустів'ях Самарщини. 

але примхливе nровидіння відкрило перед ним две

рі Европи. Кулик зизом, непомітно приглядався 
до обличчя скитської баби, і в його думках поста

вало запитання: скільки злочинних таємниць кри

ється в білобрисій маківці? І чомусь із цим запи

танням nригадалися йому і хлябівські засланці. Ця 
ось, здавалося, оспала подоба людини, якою ж во

на була тоді, :коли вдарила наганом діда Семена? 

Пригадалася ще вшшвка за цим ось столом. Воро

га іноді можна укоськати, даючи йому нагоду на

жертись. Хижак завжди стає лінивий, :коли на

повнить свій шлунок. 

-Параско, - гукнув він до кухні. - Застє

лайте стіл! 
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- Залишіть це, - пршmнив його Єлісеєнко. 

Він допитливо вирячився спершу на Івашкевича, 

потім на Фіфкіну, немов би хотів сказати: «А ви 

чому не виноситесь звідс~ ?» І коли ті зрозуміли 
«Мову» його очей і швидко вийшли з канцелярії, 

він тоді нахмарився і грізним тоном nочав. 

-Ну, що мені робити з вами, товаришу Ку
лик? Вони винні, це факт, але ви . . . розумієте? 
Голова Ковзало дурень, це ясно, але ваша церемо

нія «Виnрошування» зі школи в супроводі стуса

нів не надто звична в совєтськ1и школі. До того 

ж він голова сільради. Це виглядає так, що ви 

копнули і Ковзала і сільраду. А сільрада, це вам 

не жарт. Понятно? 

-Я виштовхав тільки нахабну людину, що пе

решкоджала мені працювати,- твердо заявив Ку
лик. 

-Цікаво знати, чому вас ніколи не видно на 
мітинrах у клюбі, товаришу Кулик? - забрав го
лос Іофе. - Товариш Єлісеєнко прав, коли каже, 

що ви, копаючи Ковзала, копнули теж і сільраду. 

І протиєврейський скандал у школі не надто nо
хвально свідчить про вас як про директора. 

Кулик зрозумів, що пора йому кинути на стіл 

останню карту. Газардність гри ставала для ньо

го небезпечною. Це називається діялектика діян

ня - спочатку підмастили, вбаюкали, а зараз по

чинають різати тупим ножем. Здається, вирішним 

словом розв'яже все це енкаведист Собакін. 

-Товаришу Іофе, - подразнено повшцив тон 

Кулик. - Прикро слухати ваші закиди. Дитина, 
Охримко Сучок, напакостив Хаі Срулєвні, і ви вже 
добачуєте в цьому антисемітизм. А хочу подати до 
вашого відома, що той же Охримко ще гірше обра
зив старого Семена, показував йому навіть .язик і, 

подібно як Хаю Срулєвну, обкидував снігом та ка-
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мінчиками. Коли б дід Семен не був місцевим, а 

якимсь татарином чи турком, за вашою теорією 

треба було б йому причепити ярлик антитурка чи 

антитатарина. Це занадто тяжке обвинувачення, 

щоб збути його мовчанкою. У Хлябах не існува

ла і не існує проблема з євреями, бо іх тут не було 
і нема, за вийнятком вас і Хаі Срулєвни. Замість 

морально підтримати директора школи, який за 

всяку ціну намагається перевиховати дітей, ви до 

нього чіпляєтесь з наміром пошкодити йому. 

- Дєд Сємйон, ну да, помню - rлаrолющій 
старік,- ніби жартома зіщулив очиці Собакін. 

Натяк був промовистий. Власна помилка була 

для Кулика очевидною. За совєтською бо морал

лю такі вчинки, як Охримка, підносяться до чеснот 

«бдітєльності» в боротьбі проти ворогів соціялістич
ної батьківщини. 

- Не суть у дідові Семенові, - похопливо по

чав вШІравдуватися Кулик, - суть у тому, що ді
тей треба перевиховати. Хуліганства не сміє бути 
серед учнів. 

- Зрозуміло, - кивнув головою Єлісеєнко. -
Навіть у пісні співається: «Маладим у нас дароrа, 
старікам у нас почот». Щождо антисемітизму, -
повернувся він до Ниеель Лейзеревіча, - то я тут 

його не бачу. 

-Ти вот, Лєйзєрєвіч, памєншє настаївай на 
дірєктара Куліка, -наче б глумливо звернувся до 

того Собакін. - Хая Срулєвна, кажєтся миє, нєо

питная дєвушка. Похитнулась і вийшла зі строю. 

Да. А ти, Лєйзєрєвіч, втащілся зря в ета дєло. -
Він позіхнув і встав з фотеля. - Вот что я тєбє 
скажу, Баня, - підступив він по-приятельському 

до Кулика, - ти, брат, маладєц. С Охрімком ти 
правєльно сдєлал. - Він тоді nоглянув на Єлісе
єнка: - Так как, паєдєм? 
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Єлісеєнко притакнув головою. Вони спрокво

ла попрощалися з Куликом і подалися до авта. Ку

лик вивів іх на Ганок. Шофер включив мотор, 

авто задвигтіло і руши~о греблею в напрямі Пін

ська. 

Кулик вернувся у канцелярію. Він обсунувся 

на фотель, відідхнув з полегшею і не знав, тіши

тися йому чи в страху чекати на чергову nрикру 
несподіванку. Собакін якось підкреслено дружньо 

потряс його рукою, коли прощався. Звичайно, з 

розмислом придобрюється. Хоч і енкаведист, але 

показав йому занадто дешевеньку принаду. Не вло
вять він нею на гачок Кулика. А Єлісеєнко? Не

долуге, сутулонате і окате сотворіння. Чи може в 

такому тілі поселитися справедлива душа? Чи мо

же? 

І ось на порозі появився Грицько Сучок з жін

кою. Перед собою попихали вони Охримка, який 
присоромлено спустив додолу голову. 

-На коліна, виродку! - крикнув Грицько і .. 
прудко штовхнув хлопця до фотеля, де сидів Ку

лик. - На коліна, ноги цілуй, паскудиику! 

Хлопець у сльозах упав на коліна і почав чов

гатися до фотеля. Кулик швидко підняв його з 

підлоги і nосадив на стільчику, за столом. 

- Тільки без авантури, громадянине Сучок! -
різко сказав він, гостро пронизуючи своїм nогля
дом отетеренілих батьків.- Вистачить уже тих ко

лін і лизання ніг. До таких я не належу, зрозу

міли? 

-А ми ж того ... а ми ж того . . . загикались 
навперемішку обі половинки. - А ми ж онде, щоб 
~ибачитись перед вами, дорогенький директоре. 

-Ніяких вибачень. Лихо минуло. А тепер 

сідайте. 
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Він уже заспокоєно підійшов до стола і витяг

нув шухляду. Хвилинку дивився в неі, потім ви

йняв велику паперову скриньку і поклав її на столі. 

-Так що ж, Охримку, треба нам щось робити? 

Хлопець тільки шморгнув носом, але очей від 

скриньки не міг відірвати. Кулик тоді почав від-
ривати від скриньки картонну покришку. Хлопець 

ще з дужчою цікавістю вп'ялився в скриньку. А 
Кулик витягав з неі якісь дивні і незрозумілі для 

хлопця речі. Ось на столі появилася справжня ма

шина з шістьома колесами, появилися криві кусоч

ки рейок, потім Кулик відклав на край стола якесь 

сіре пуделко і пояснив хлопцеві, що це пуделко з 

дротиками пожене по рейках льокомотив. 

- Ось зубчики на кусочках рейок, Охримку. 

Треба ці кусочки зчіплювати одна до одної. Ну, 
не соромся. Дивись, ось так треба . . . 

І Кулик вправно показував хлопцеві, що має 

робити. Кусочок за кусочком, і з кривульок ство
рилося велике коло, на ввесь стіл. Кулик поста

вив на рейки льокомотив, причепив до нього п'ять 
вагонів, включив дротики до рейок, щось там по

тиснув, і потяг рушив з місця. Тях-тях - видзво

нюють колеса на рейках. Хлопець занімів із дива. 

Иого батьки теж неменше здивувалися. Грицько 
Сучок, забувши, либонь, з чим прийшов, підеувув
ся до стола і з великою цікавістю водив зором за 

рухомим мініятюрним потягом. 

- Он яку штучку та люди видумали! - захоп
лено відідхнув він, бо йому в голові не містилося, 

чому ця «штучка» ніким не штовхана сама біжить 

по рейках. - Он, бачиш, сину, така то машина. 
Учись, то, може, колись зрозумієш, яка онде хва
цеція її підганяє, - заговорив він суворим тоном 
до сина. А то капості, та капості, та директорові 
морока, он як! 
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Але Охримко, здавалося, не чув голосу батька. 
Занадто бо велике чудо з' явилося перед його очима. 

-Мамо, мамо, - скрикнув він. - Он, дивіть
ся, .як завертає! 

Кулик лагідно посміхався, поглядаючи більше 

на Охримка, аніж на забавку. Він ще ніколи не 
бачив такого природного, такого чистого захоплен
ня на дитячому личку. Наче б .янгол з неба злетів 

і, ставши перед нею, навіяв на неї неземську ра
дість. Тільки убога дитина, подалік від пишнот 
цивілізації, зможе осяятись таким захопленням. 

--- Чи стіл у вас великий? --- поспитав він 
Грицька. 

---Та великий, товаришу директоре, --- торік 
сам збив із дубових дощок. 

-Ну, Охримку, це ж для тебе, - взяв лагідно 

хлопця за чуприну. - Як не зможеш сам зложити, 

.я прийду і поможу. 
-І он, щоб таке . . . зам' .ялася Грициха. - Та 

це ж не для мужицької дитини. Ох, щоб таке та 

вчверити. Ні, ми, єйбо, та й не можемо такого 

гостинчика прийняти. 

Але Кулик ніби не дочув її слів. Він задум

ливо стежив за мімікою личка дитини і думав: 

«Яка ж сила щастя і радости в неповинних дитя
чих оченятах серед мряковиння дійсности!» 

••• 
По сусідетні з Богдановичами, в дерев'яному 

дімку, поселився молодий енкаведист. Кожного 

ранку Маруся бачила його з вікна вітальні, коли 
він поспішав до міста з туго вШІХаним портфелем. 
Сусідство енкаведиста не потішило дівчину. Досі 
Лунинецька вулиця була затишна, не нарушувана 

навіть автами. Люди жили тут спокійні, ввічливі, 
майже всіх їх Маруся знала. Та ось появилася 

вперше чужа людина, та ще й енкаведист. Згодом 
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новим сусідом поцікавилися і її батьки. Валенти

ниха навіть розвідала, що цей енкаведист назива
ється Сємйон Стефанавіч Собакін. Це прізвище 
збудило в дівчини і сміх, і настороженість. 

Потім, виходячи з дімка, енкаведист ніби нена
роком кидав свій погляд у вікно Марусиної віталь
ні, хоч дівчина завжди старанно ховалася за руб
цем відслоненої занавіси. Таке стежіння одного 

дня не вдалось дівчині: енкаведист побачив її за 

вікном. Він розкрочено вгруз у снігу, посміхнув
ся і жваво помахав рукою, хоч дівочого личка вже 
не було у вікні. Маруся засмутилась цією невда

чею. Інтуїтивно відчула, що енкаведист тепер бу

де за всяку ціну шукати нагоди з нею познайоми
тись. ГІередчуття були вірні. В найближчу неді
лю, ніким не прошений, він завітав до її дому в то

варистві ще одної молодої людини. Гості спершу 

увійшли до кухні, і іх зустрів старий Валентин, що 
відпочивав на канапі. Як тільки вони появилися 

у відчинених дверях, старий Валентин підвівся з 
канапи і голосно поздоровив того, що був з енкаве

дистом. 

-А, Тіт Нікітіч! Заходьте, заходьте. От і 
пригадали нас. 

Копиця, чи пак Копиткін, увічливо похилив 

голову з наїжаченими клиновухами. Волосся на 

голові, як і завжди, лисніло йому запашним олій

ком. 

-А я, прямим смислом говоря, з візітом к вам 

та ще й з вашим сусідом. 

-Ну і добре, що з сусідом. Начальник, бачу, 

та в мої вбогі пороги, - по-гороб'ячому наставляв 

борідку Валентин. 

-О, ні, я тільки ваш добрий сусід, хазяїн, -
скромно обігнався Собакін. 

236 



Валентиниха, що була в бічній кімнаті, загля

нула до KYJC:Ri, недовірливо косячись на енкаведи
ста. 

- Здравія желаєм, Єфросінія Софроновна, -
знов похилив голову Копиця. - Вот весна підхо

дить, скоро сонце сніг буде топити. Да, зима цього 

року очєнь нєпріятна. 

Але Єфросинія не звернула уваги на «Любєз
ності» Копиці; вона майже з ненормальною нахаб

ністю вп' ялювалася в опецькувате обличчя енка

ведиста, і наче ось-ось щось різке і небезпечне зір

веться ій з язика. 

- Что же, мамаша, впізнаєте? - збентежив

ся Собакін. 

-Та ніби впізнаю. Тільки ж он як у вас, мо

лодой чєловєк, странна очі світяться. По-дияволь
ському ваші очі світяться! 

-Вона, сказати б, - вхопився одчайдушно за 
борідку Валентин, - вона, відітє, тупай ум імєєт, 
товаришу на чальнику. Ви не звертайте уваги на 

неї. Вона й мене лає. Да, жізнь з дурною жінкою 

отвратітєльна. 

Здавалося, що відразу ж зчиниться рейвах, 
цього разу, либонь, голосніший від усіх рейвахів 
разом узятих, бо досі Валентин ще не говорив та

ких масних слів до своєї крикливої Єфросинії. Але 
припущення Валентина чудесно не здійснилися. 
Єфросинія проти своїх звичок не проявила себе 
істерією. Вона навіть спокійно сіла на стільчик у 

і глухим тоном почала. 

-А вот, молодой чєловєк, скажіть мені, що 
варт батько, який лінується рятувати свого сина? 

- Угу, стара, угу, ти б пасарамилася чужих 

людей. Вже он розкручується. 

-І розкручуюся, старий бездільнику! - під
вшцила вона тон.- Он син погибає у Львові, а він, 
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замість їхати по нього, на канапі вилежується. Як 

повернеться, то й ршm:ть ця канапа. Он чужим то 

й труни, то й шафи помайстрував, а собі як Бог 

дасть. Ну, що ви на це, молодой чєловєк? 
-Чи маєте якусь вістку від сина? - уважно 

поспитав Собакін. 

-Та маємо, кожного тижня приходять листи. 

Та що з них, із цих листів? Все одне та одне: жив, 
здоров, чого і вам бажаю. Як тільки, мовляв, по

дужчаю, то приїду. А його як нема, так і нема. 

Ось вам, прочитайте, молодой чєловєк, - вийняла 
з-за пазухи пакунок листів, зв' язаний грубою нит

кою. 

Собакін розгорнув листа і вголос прочитав. 
«дорогі! Не турбуйтеся мною, я ще в шпиталі, 

але кожного дня надіюся з нього вийти. Місяць 

тому була кровотеча, але зараз легені починають 
затягатися вапном.» 

Собакін розгорнув ще одного листа і теж про
читав його вголос. Цього разу Льоня сповіщав, 
що він уже проживає на Личаківській вулиці і що
дня відвідує політехніку. В найсвіжішану листі 

енкаведист вичитав, що Льоня вже цілком здоро

вий, хоч і не може приїхати додому, бо ще під на
глядом лікарів університетської клініки. Просить 

батьків і сестру Марусю, щоб не побивались, бо 

він і так скоро завітає до Пінська. 

-Ну і що ж ви на це, молодой чєловєк? По
черк листів Льоні, я це знаю, хоч Маруся каже, що 

це поддєлка. 

У прорізах між бровами заіскрилися сині очи-

ці. 

-Якщо дозволите, запишу адресу вашого си

на, мамаша, -увічливо запропонував Собакін. -
Я розумію ваше горе, мамаша, хоч з листів видно, 

що ваш син цілком добре почувається у Львові. 
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-Він при цьому на мить задумався і потім по-при

ятельському сказав. - Я обов'язково про все роз

відаю. Наві.ть скажу, що за тиждень привезу вам 
Льоню. Згода? 

-Ах, який ви ми.1mй чєловєк! - втішилася 
Єфросинія. - Ви мені привезете сина? Та ж я вам 

руки буду цілувати, голубчику, та ж я вам до 

смерти цього не забуду. От що значить русский, 
як уже скаже слово, то й дотримає того слова. І 
говорите ви, молодой чєловєк, якось не так, як ми; 

оте «r'» якось мило вимовляєте, не те, що мій ста
рий; оте своє отвратітєльне <<УГУ» та «угу», що аж 
у лопатках ІШІИгає. Коли б отак та викинув оте 

осоружне «Г», то тоді, либонь, і не зміг би муги

кати. Он що значить русский чєловєк. 
Вона тепер уже справді «розкрутилася»; на

стороженість її до Собакіна щезла: - він бо твер

дим тоном приобіцяв привезти Льоню. 

- Це називається русский чєловєк! - кіль
кома наворотами повторяла вона. 

-А ви хіба ж не русскі? - поспитав Собакін. 
-Ми, конєшно, тоже русскі, - піднявся Ва-

лентин. - Тільки ж наш язик засмічений просто
язичними наносами. Звісно, народ тут непросві

щонний. 
Увійшла до кухні Маруся. Стоячи за двери

ма вітальні, вона чула все. 

-Ето моя доч, - накозюбився борідкою до 
енкаведиста Валентин. - Маруся, значить, Ва

лентиновна. 

- Сємйон Стєпановіч, - простягнув до дів
чини руку енкаведист. 

- Собакін? - прищулила пишні очі дівчина. 

- Нда, єслі хатітє, Сабакін, - зам'явся ен-

каведист. 

-Ви справді привезете Льоню? 
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-Да, Марія Валєнтіновна. 

- Чудово! - Вона щойно тепер звернула 

увагу на Тіта Нікітіча. - Я читала ваш вірш у 

«Полєской правдє», товаришу Копиця. 

-Ах, Марія Валєнтіновна! - зідхнув Тіт Ні

кітіч.- А я ж вам казав, що ... Копиткін. 
-О, вибачте, - похопилася дівчина - Ну, 

так я й читала ваш вірш у «Полєской правдє». 

Здається, «Лікуй Росія - твої штикі спасуть Єв
ропу». Надхненно і пориваючо. Аж вірити не 

хочеться. Із «цвєточкамі» ви, здається, вже по

прощалися. 

-Ви вгадали, - попрощався, Марія Валєн

тіновна. Барьба і пабєда - вот лозунг мой. 

-Я чув, що ти і про соловейків писав, Нікі

тіч, - засміявся енкаведист, і Маруся побачила 

його верхню щелепу з лопатястими міцними зуба
ми. - А про ляrушок пісал ти? 

-Ні, не писав, Сємйон Стєфановіч. 

-І шкода. Тут мільйони іх. 

-Тут дуже багато, це точно-вірно. Прямим 

смислом говоря, здєсь государство лягушек. 

-От і напиши баляду про ляrушек, Нікітіч, 

- зареготав енкаведист. -Вот прєстол, а на прє-

столє царица-ляrушка із скіпєтром. Нда, укази 

подайот сваім падчіньонним ляrушкам. 

- Єслі власть прікажєт - напішу, - збара

ніло проскиглив Копиця. 

-Ну й чучєло ти rарохове, Нікітіч! - зако

тився реготом енкаведист. 

Копиця трохи приблід, але й сам завторував 

енкаведистові якимсь тріскотним реготом. Сцена 

була незвичайна, на якій бідний Тіт Нікітіч зма

лювався не дуже похвально. Дівчина саме при

гадала його менторський тон на балю, коли він 
повчав Кулика. Як же відмінною була його те-



перішня роль! Дівчині хотілося йому співчува

ти, та замість. співчуття наростало в її серці якесь 

презирство до цієї людини з клинуватями вуха

ми. Хотілося ій теж неменшою мірою бридитись 
і енкаведистом, та раптом зродився в її душі 

якийсь абсурдний респект до цієї вольової грубої 
людини. Невже це спадщина її прабабок, яким 

суджено жити на шляхах бурхливих і які ставали 

жертвою наїзників, яких спершу ненавиділи, але nо

тім слабість плоті скорилася і серце віддавалося 

сильним переможцям? А Маруся якраз, ніби проти 

своєму глуздові, потайки подявляла силу цієї 

опецькуватої людини в енкаведівському мундирі. 

Вона стежила за кожним його рухом, за кож
ним його словом. Тонка її інтуїція виловлювала 
якісь стандартні його вислови, як «НУ да, а тє
пєр», або «Так давай по парядку», чи «ВОТ ви rа

варілі сперва так, а січас шуткі вам на умє». Це 

були свого роду дегресії, які дівчина віднотову
вала в душі, хоч і не розуміла їх значення. Нато
мість коли б був тут Сергій, напевно зрозумів би 

іх зміст. Можливо, якщо б здобувся на щирість, 
змалював би їй на широкому полотнищі психо

логічну суть звичок. Енкаведисти, звичайно, ма

ють свій стандарт звичок, що втиснені в схему до
питів ув'язнених. Для оживлення товариства, Ка
пиця навіть прочитав свій вірш, з кострубатими ри

мами, на що Собакін сказав. 

- Нічєво, Нікітіч, рєдактор ісправіт і пустіт 

в абход. Рімотворчєство твайо - точно кожа сто

лєтнєй баби. 

Масненький свій епітет він підсилив, звичай
но, реготом, а Тіт Нікітіч «для доброго тону» взяв 

це за жарт і собі почав сміятися, бездушно nогля

даючи чомусь на Єфросинію. Хоч все це було 

«ПрШІерчене» і навіть гіркувато образливе для по-



ета, Маруся дедалі веселішала. Вона навіть :ко
кетливо поглядала на енкаведиста, часто смію
чись задирала голову і показувала свою гарну ши

ю. Енкаведиста це осмілювало. Він частіше nо

чав поглядати на дівчину, довше зупинявся очи

цями на гарних її грудях, нахабно «Обмацував» 

увесь її стан. Така зухвалість бентежила дівчи
ну, проте щось теж солодкаво лоскотало її серце. 

Либонь, уперше відчула свою силу в жіночих при

вадах. 

Гості забарилися до пізнього вечора і коли, 

сердечно попрощавшись, вийшли, Маруся подалася 

до вітальні і задумалася. Опецькувате обличчя 

енкаведиста якоюсь стиглою динею маячіло в іі 

очах. Все ж ця зовнішня осоружність енкаведи

ста чомусь інтригувала її. Так ось був це з тих, 

про яких вона мріяла ще з дитинства. Це назива

ється «русский чєловєк». Ії мама так і сказала, 
що як русский дасть уже слово, то обов'язково його 

дотримає. І Маруся, забуваючи про його грубість, 
беззастережно вірила, що він привезе зі Львова 

Льоню. Обіцянка бо його звучала наднвовижу са

мовпевнено. 

На другий день якийсь хлопчак з грюкотом 

постукав у фронтові двері. Ледве дівчина встигла 

відчинити їх, як гупнула коло 11 ніг картонна 
скринька. Не промовивши ні слова, хлопчак зник. 

На скриньці був напис: «Марусі». У вітальні дів

чина заглянула до середини скриньки. Під по

кришкою надибала папірець. Було на ньому: «От 
Сємйона Стєфановіча». Дівчина посміхнулася. Ли
бонь, надобре соромиться свого прізвища. Але ве

селість її швидко перетворилася в оголомшуюче 

захоплення. Руки її рвучко витягли щось м'яке, 

лискучо-чорне. Недосяжна мрія її молодости! Но

веньке каракулове хутро! Як це сталося, що ця 
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мрія знічев'я здійснилася? Помітила прШІ' яту на 

рукаві марку .. Прочитала і швидко nорвала та 

вкинула до nечі. Хутро було з маrазину Кранца, 

відомого пінського куnця, якого ще перед Різдвом 

вивезено десь на Сибір. Вдягла хутро і підійшла 
до великого люстра. «Яка ж я, яка ж я!» - за

хоплено шеnтала вона. Виглядала тепер чарівною 

дамою великого міста. Оці рожеві щічки, оці свіжі 
червоні уста, оце гладке чоло, оці зелені великі 

очі з лукаватими чорними віями. Все це ніби бар

виста квітка на лискучому чорному мармурі. «Ах, 

яка ж я, яка ж я!» 

- Мамєнька, паnєнька! - nритьма кинулася в 

кухню.- Дивіться, яка я! 

Батьки заніміли здивовані. 

-Це від нього? 

-Це від нього, мамєнька. Три тисячі золоті-

вак коштувало воно перед війною. 

-Це маєток, доню. От такий то русский чє
ловєк, не скуnиться. Очі ніби гострі, та серце щи

ре. Полюбив тебе, доню. Енкаведисти теж люди. 

А до війни мало ж наших міщанок виходило заміж 
за польських поліцаїв? Що ти на це, старий? 

- Нащот хутра, я, звісно, сказати б . . . почав 
шкрабатися за вухом Валентин. - Добром від ньо
го, звісно, не віє. Хутро, конєшно, дороге, та . . . 
махнув рукою. - Маруся, от, заплатити мусить. 

Звісно, доч наша красавіца, Єфросиніє, от і красо
тою мусить за хутро заплатити. Щодо мене, я б 

те хутро nовернув. «Спасібо, так і так, Сємйон Стє

фановіч, вот вам ваше, а я nрийняти не можу». 

Ось як я думаю! Женихатись буде, та ще й фаль
шиво женихатись. Отак збаламутить та й переки

нуть його, значить, у інше місце, от і шукай тоді. 

На мою думку, Кулик більш підходящий. Своя лю
дина і образованіє імєєт. От що! 
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- Гугньо ти дурний! - вишкірилась Єфроси

нія. - Сина он приобіцяв привезти, а він он що. 

А з твоїм Куликом хіба в селі доч наша прибіжище 

матиме. Та й знаєш, що я довідалася від Марцесі 
Куниці, отої хлябовщанки, що то троєрідною сест

рою тобі прШІадає? 

Маруся заскочено поглинула на матір. Та кві

туче розповідала. 

- Он, коли малям був, та до попа у хлів поліз, 

та гусака викрав. А потім пішов у суд, а потім та 

й у тюрму. Он яке тобі образованіє! За злодія 

дочку хочеш видати? 

Марусю ніби хтось ІШШгнув голкою. 

- І це правда? 

-Правда, доню. Он якось зустріла Марцесю 

на ринку, а вона й розповіла. І ще побожилася, що 
правда. 

-Ха, ха, ха, - засміялася Маруся і побігла 

до вітальні. Новина ця її менше розсмішила, зате 

більше обурила. Значить, той, що залицявся -
злодій! Гусака викрав. Коли б вона його побачи

ла ще раз у своєму домі, вона тоді з ним попроща

лася б! І то як попрощалася б! Енкаведист Соба

кін, порівняльним порядком, у її очах вибілився. 

Правда, вона вже дещо чула, як ті енкаведисти 
мучать у жовтих касарнях людей, та це було для 

неі ніщо в порівнянні з впкраденим гусаком. 

Два дні пізніше той же хлопчак знов nтурнув 

пакунок у відчинені двері. Цього разу були дві 

чудові сукні і флякончик дорогих французьких 

парфумів. Марок при сукнях не було, але по ма

теріялі та по крою легко було впізнати, з чиїх ре

сурсів вони. Маруся вже цим новим дарунком не 

хвалилася перед батьками; старанно сховала все 

це до своєї комоди. 



Цілий тиждень Собакін не появлявся в домі 
Богдановичів.. На своє диво, Маруся тепер не ба

чила його й ранками. Не інакше, як десь поза до

мом проводить ночі. Це ~і насторожило. Може, до 
іншої залицяється, а може, «Працює» в жовтих ка

сарнях? Та ось, в неділю увечорі, раптом він з'я
вився у кухні. Був уже без Тіта Нікітіча. Вигля

дав на подразненого, очі іскрилися йому по-звіря
чому. Валентин зніяковів і прищулився під сті

ною, на канапі. У Єфросинії видовжилося обличчя. 

-Ви це, молодой чєловєк, чи не ви? - луком 

пройшла вона побіч нього. - Ви он від імєєтє 

ужасний. 
-Я, мамаша, вот, трі ночі нє спал, - затявся 

він. - Работой переобтяжений. 

-Очі ваші не сонні, молодой чєловєк, - знов 

луком, ніби тінь, пройшла вона побіч енкаведиста. 

- Що ж ви робили цими ночами? 

-А вам какоє дєло? - несподівано показав 

зуби Собакін. Але миттю похопився. - Да, я де

що розвідав про Льоню. Маладєц ваш син, мама

ша. Інженером скоро буде. Вже наздігнав утра

чений час. Підтягнувся. На весняні канікули при

іде. 

Він вийняв з кишені замкнений коверт і пере
дав Єфросинії. Та роздерла папір; в руках її nоя

вилася фотознімка. 

- Синочок мій, Льоню дорогенький! - вибух
нула вона плачем.- Який же ти худий! Недуга 
он як тебе підкосила. Ах, молодой чєловєк, я дуже 
дякую вам. Ах, Господи! - раптом ухопилася :во

на за серце. 

- Заспокойтесь, мамаша, - силкувався бути 

ніжним енкаведист, хоч це йому ніяк не вдавалось. 

Вигляд бо його зраджував хижака, що покоштував 

свіжої крови. - Я посилав спеціяльно людину до 
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Львова, мамаша, - потупив очі, побоюючись, щоб 

знов не налякати ними Єфросинію. - Але коли 

мій внеланник відвідав Льоню на Личаківській, 
швидко переконався, що студента не можна відри

вати від науки. Він зі Львова навіть подзвонив до 

мене і порадив йому самому вертатися до Пінська. 

Думаю, що тепер ви заспокоїтесь, мамаша. 

Він якось пожадливо зиркнув на Марусю і по

просив її, щоб вона з ним пішла до кіна. 

-Як же так, молодой чєловєк, уже он пізно, 
- вмішалася Єфросинія. 

-В кіно ще не пізно, мамаша. Ну, Марія Ва-

лєнтіновна?- поглянув на дівчину. 

-Може, іншим разом, - непевно сказала дів
чина. 

-Чому іншим, чому не сьогодні? - наполя

гав енкаведист. Голос його звучав твердо і рішу

че; відчувалася вимога. 

-Я й сама не знаю, Сємйон Стєпановіч. - Во
на вагалася, що помітив Собакін. 

- Ну, хіба ж ваш сусід не може сходити до 
кіна з вашою дочкою, мамаша? - поглянув він на 
Єфросинію. - Ручаю вам - волос не спаде ій з 
голови. 

Маруся ще мить вадумалась і потім спроквола 

подалася до вітальні. Вона по короткому часі знов 

вернулася до кухні, одягнена у своє пальто з коти

ковим комірем. 

- Нєт, Марія Валєнтіновна, нєт, - покрутив 

головою енкаведист. - Хочу вас бачити іншою. 

Хочу помилуватися вашим новим виглядом. Да, я 
прошу вас, Марія Валєнтіновна! 

Маруся мовчки знов вернулася до вітальні і 
вдруге появилася в кухні вже в хутрі. Була еле

гантна і ніжна, Собакін аж зірвався з крісла. 



- Вот красавіца, так красавіца! - вибухнув 

він. 

Вони по хвилині вийшли з кухні на подвір'я, 

а nотім на вулицю. Як виявилося, під домом, де 

мешкав Собакін, чекало ... на них уже авто. Поба

чивши його, дівчина аж здрігнулася, проте, коря
чись енкаведистові, вона безвольно влізла на м'яке 

сидження крізь відчинені дверцята авта. Авто ру

шило, кероване рядовим енкаведистом. Вони швид

ко мчали вулицями міста, і дівчина відразу ж помі

тила, що авто біжить до залізничної станції. 

-Чому ви мене обманули, Сємйон Стєфано
віч? 

- Нєт, зазнобушка ти мая, я тєбя нє абманул, 

- nрисунувся до дівчини Собакін. - Ми спершу 

ідемо до залізничної гостинниці, щось перекусимо, 

а вже nотім вирушима до кіна. 

«Панібратсько показує роги» - з nрикрістю 
відсунулася від нього дівчина. Але енкаведист ще 

nідсупувся до неї. Таким чином вона оІШнилася 
в куточку авта. 

-Що ви робите? - різко посІШтала. 

-Мені холодно, Марусенько. 

Маруся загризла губи. Зрозуміла, що попала 

в nастку. Невже їй суджено так швидко «ПЛатити 

йому своєю красою?» - nригадала батька. 

А віз зупинився перед залізничним готелем. 
Собакін nодав дівчині руку, і вона неохотно пішла 

nеред ним у широкі відчинені двері. Обслуга го

телю вже, либонь, знала про їхній nриїзд. Якийсь 

юнак у білому nіджаку nовів гостей на nерший по
верх. Відчинив в кінці коридору двері, і Маруся 

перша nepecтymrлa поріг відокремленої і глухої 

кімнати. Посередині стояв стіл зі стравами та дво

ма пляшками, під стіною простягалася канапа. 

Дівчина знов здрігнулася. Ще в своєму житті ні-
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коли не була з мужчиною у так1и відокремленій 
кімнаті. Вона подумала, що коли б тут навіть за

хотіла кричати, ніхто ій не прийде з поміччю. В го

лові поставали невиразні пляни, та свідомість оса

мітнення морозкомпробігла ій по жилах. 
-ВШІ'ємо, чи як?- налив чарки енкаведист. 

- Я не буду nити. 

-Дура! - засміявся він. - Дєвушка заштат-

наво rарадка. Невже я такий поганий, що мене не 

можна nолюбити? 

-Ще зарано на любов, Сємйон Стєпановіч. 

Собакін прижмурив очі так, що під бровами 

утворилися вузенькі щілинки. 

- Ну, не хочеш, я сам вШІ'ю. - І вляв у себе 

рідину з чарки, цмокнувши при цьому товстими 

губами. Закусив, почекав хвилинку і потім знов 

ВШІИВ. Маруся ж сиділа мовЧки, насторожена. Во

на знала, що після чергових чарок щось мусить 

статися. 

-Ти сказала, що ще зарано на любов,- n'я

ніючим тоном наблизився до неі. - Ти сказала, що 
ще зарано, ех-ех-ех ... Подумай тільки, чи любов 
міряється часом? Ах, хахлушечка ти моя! - вхо

пив дівчину за руки. - Ах, хахлушечка ти прє

лєсная! 

- Хахлушечка? - відсахнулася дівчина, за

буваючи про нап'яту хвилину.- Яка ж я хахлуш
ка? Пустіть руки, Сємйон Стєфановіч! 

-Руки пустіть, вот как! - засміявся вголос 

енкаведист. -Наш брат як уже щось ухопить

не пустить. 

Він, сапаючи прудко, притягнув до себе дівчи

ну і прилип своїми товстими губами до її уст. 

- Пуустіть! - задихаючись крикнула дівчина. 

-Не пущу!- вибухнув жаром енкаведист.-

Такої квіточки - не пущу, нікому не дам. Ах, 



чортові хахлушкі - яка ніжність міститься у вас. 

Звідкіль ця ~раса? Чи ти знаєш вчення бородато
го Дарвіна про схрещення? Не знаєш? Ах дур

неньке сотворіннячко ти! А це схрещення, поряд

ком наступу на хахлушек русского чєловєка, від

бувається століттями. А чаяніє нашого брата -
змішати кров і сотворити тип нового русского чє

ловєка. Вот как! Прекрасного русского чєловєка, 

Вогообразного - зареготав і, вхопивши на руки 

дівчину, хитаючись поніс її до канапи. 
- Сємйон Стєпановіч! - скрикнула дівчина. 

- Сядьте на хвилину, сядьте. Я щось хочу вам 

сказати. Сядьте. Я знаю, що не встоятись мені 
перед вами. Але спершу хочу щось вам сказати. 

Енкаведист погамувався, випустив з рук дівчи

ну і осовіло поглянув їй в обличчя. 

-Чи ви нічого не бачите? - хитро паспита

ла вона. - Справді нічого не бачите? Нічого :не 

помічаєте! - Вона зціпила зуби і крикнула. - А 
під очима нічого не бачиш? 

- Тьомниє аколишка бачу під очима, - про

сопів енкаведист. -Але це тобі до лиця. Взагалі 

все тобі до лиця, чорт мєня пабєрі! 

- Дурак ти! - несамонитим тоном крикнула 

дівчина. - Віл ти! - Зірвалася з канапи і тупну

ла ногою. Здавалося, флегматична і лінива в ру

хах, тепер вона була немов фурія. - Енкаведист, 

а не знає жіночих природних ... Вибрав час, ні
чого собі! 

-А, он як, - нарешті второпав енкаведист. -
Он як! Значить, женський бісик не впору підко
тився. Ну, ти мєня ізвіні, Маруся, - похилив ви

нувато голову. - Іщо успєєм. Да ... 
Відчувши себе вільною, Маруся похапцем вдя

гнула хутро. 

- Хочу додому. Поклич шофера. 



- Ні, ти йди собі пішки. Ерос м1и мусить не

гайно постукати в інші «двері любови». -Він за
реготав дико і погрозлива. Дівчина кинулася на 

коридор і щодуху збігла сходами на партер і потім 

вулицями міста гналася на Лунинецьку. Ій здава
лося, що за нею гуде авто, що ось-ось Собакін на

здожене її і викриє зручний трюк, і тоді вона буде 

осквернена і пропаща. Та авто за нею не гналося. 

Вона щасливо добралася до свого дому. Ії переля
кано зустрів старий Валентин, але вона :кулею вбіг

ла до вітальні і прилипла до грудей Єфросинії. 

-Мамо, мамо, дорогенька моя мамо! - пла
кала вона по-дитячому. - Мамо, ніколи вже не 

пускай мене з дому вечорами. 

На їй тяжіло хутро, вона відірвалася з мами
них обіймів, миттю скинула його і почала топтати 

лискучий чорний :каракул. 

---Будьте ви прокляті, всі, всі русскі будьте 

прокляті! --- плачучи кричала вона. --- Мамо, він 
смердів горілкою і трупом. Він найпротивніІІІИЙ 
з найпротивніших! 

-Невже так скоро, доню? Невже моя доч

ка ... ? 

-Нічого не сталося, мамо, нічого, нічого! -
закричала дівчина. 

-Доню, доню, - :костистими руками тулила 

до себе дочку Єфросинія. - Тремтіла я над тобою, 

хухала тебе, люляла тебе, а он капосник ніби вовк 

та на ягнятко. О, зуби тобі повІШадали б, :кольки 

тобі та в живіт, люцШІере улесливий! 

Дочка з матір'ю і не помітили в дверях старого 

Валентина. Він наставив до вітальні, ніби цап, 

борідку і промугикав прититеним голосом. 

-А я ж казав, що Кулик більше підходящий. 

От що я :казав! 

250 



У Хлябах уже не було секретом, що Іофе Ни

сель Лейзеревіч залицяється до Дуні Авдєєвни. 

Спершу це була таємниця, бо Іофе направлявся до 
Моразович пізніми вечорами і вертався до Хлябів 

на зорі. Але потім щось сталося- нічні відвідини 
раптовно припинилися. Тоді Іофе або nроводив у 

Дуні Авдєєвни цілу ніч, або вибирався до неї ще 

nеред обідом і вертався ще завидну до Хлябів. Ця 

зміна «любовних виправ», либонь, спричинила йо
му якісь турботи чи навіть глибший душевний 
струс. Це nомітили навіть малоспостережливі хля

бовщани. На мітинrах, чи на звичайних засідан

нях «Па вапросу сда чі ставок», голос його звучав 

вривчасто, з нотками глибокого занепокоєння. От
же щось сталося з представником райкому nартії. 

Два з половиною місяці, що nроминули, були 
для нього райськими, а теWІу кімнату в Морозови

чах з Дунею Авдєєвною називав він «убєжіщем на

слаждєній». Хоч двері цієї кімнати не були ще для 
нього замкнені, nроте відчув, що «убєжіще наслаж- '· 
дєній» не було тепер його неподільною власністю. 
А розпочалося все ненароком. .Якось забаглося 

йому вертатися до Хлябів о дванадцятій ночі. Він 
швидко вдягнув армійський плащ, натягнув шку

рятяні рукавиці і підступив до дверей. Тоді Дуня 
Авдєєвна весело сказала. 

-Ну і добре, що ти додумався впору вибра-

тись. 

Іофе повернув до неі голову. 

- Тішишся, що йду? 

-Ах ти мой єврєйчік носатенький! .Який ти 
бридкий, все ж таки. І головне - не боїшся опів
ночі вертатися додому. Це похвально. Та он як 

чорт ухопить тебе за полу, як ти будеш боронити

ся? Христитися ж тобі не вільно, мілєнькой! 
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-На чорта я маю ось цю машинку! - тарах

нув рукою себе по лівому боці, де червоніла кобу

ра з револьвером. --- А язичок ти маєш гострень
кий, Дуня. 

Він тоді бадьоро вийшов з Морозавич і nоко

пався по снігу навпростець до греблі, що вела до 

Хлябів. Стужавілий від морозу сніг рипів йому 
під ногами, пекучий вітер колов йому щоки, та Іо

фе було весело на душі. Життя бо для нього мар

но не проходило; по трудах стягування від селян 

прерізних ставок, по численних мітингах, мав усе 

ж таки для себе на узбіччі «Гніздечко розради». 

Не надто вибагливий, він укоротці назвав Авдєєв
ну «дамою свого серця». Сама Дуня, зі своїми кво

ленькими жіночими принадами, може й не пору
шила б глибше Іофиного серця, коли б не інші ре

чі, на які представник райкому партії був дуже 
ласий. 

Дуня, отже, була чудовою господинею. Вміла 

здобувати смачні речі і ще краще іх приправляти. 

Знаючи, що жиди люблять рибу, вона почала «ча

рувати» Іофе оселедцями. За посередництвом чи

сленних знайомих з Пінська їй удалося роздобути 

з кілька барилець. У пивниці, під її кімнатою, бу
ли барильця з «матіясами», «шмальцівками», з ве

ликими пласкими оселедцями, які Дуня чомусь на

зивала «Кінськими». Робила маринати з цибулею, 

з перцем, з лавровим листям; матіяси приготовля

ла по-жидівському: молола іх з часником, з цибу

лею, додавала гірчиці. «Кінські» оселедці вимо

чувала у воді, смажила їх на олії і потім давала 

їх у розведений, наперчений оцет. Іофе тільки мля

скав язиком, начпнявся цими смаковитостями, ча

сто скроплював апетит горілкою і щиро вірив у 

Сталінський клич, що «жити стало краще, жити 
стало веселіше», хоч усе це завдячував своєму хи

стові. 
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«да, Авдєєвна, ти он чортом хотіла мене на

лякати», засfV!іявся він здушено, підходячи до са

мотнього куща, що чорною опуклиною бовванів на 

снігу, праворуч греблі. Дуня, звичайно, пожарту

вала з нього, хоч він ·тепер поважно думав про 

різні забобони, які ще мали силу в цій болотяній 
країні. 

«Ех ти кущик, кущик самотненький, кущик 

чепурненький», - хотілася йому створити пісню і 
заспівати їі на свій лад.- «Ех ти Дуня, Дуня уда

лая, Дуня . . . ну да, не підходиш ти до пісні, Ав
дєєвна, блаженство краси не зволило доторкнутися 

до тебе, непогамований апетитчик мерзотно помно

жив вєс твого тіла. Да . . . А от кущик, кущик 
чепурненький . . . » зупинився коло плетива гілок, 
притрушених осугою. В нічному мороці розкида

лася за кущем снігова болотяна рівнина, що пода

лік зливалася з темнотою, чорною і непроглядною. 
Іофе знав, що за цим чорним овидом кривою ліні
єю граничать з болотом вільхові чагарники, що 

від півдня підступають аж до Стира. «Ну да, в 

одиночку, значить, над дорогою теж можна жити, 

кущику ти мій самотненький» - поглядав ще на 

заосужені гілки куща. Та раптом ці гілки наче б 
заворушилися, струшуючи з себе дрібні пелюстки 

осуги. Іофе злегка вражено поступився до сере

дини греблі. «Неймовірне!» - промимрив. Але 

в цю ж мить кущ завихрився, наче від сильного 

вітру. Іофе, ще більш здивований, поступився до 

краю греблі. Аж із-за куща прудко хтось виско

чив на середину дороги; було це щось безформне 

і метушливе. «Киигик, киигик! » - покотилося лу

ною аж під Морозовичі. Раптом шия метушливо

го сотваріння видовжилася, і Ниеель Лейзереві ч 

упізнав павича з маєтку Олівінського. Це його тро

хи заспокоїло, і він навіть подумав: «Змерз, ли

бонь, хочеться йому до людей. Гаразд, крила-
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тенький, -жартівливо нарешті озвався він, -nо

ідеш до зоопарку, там тобі буде весело і тепло.- І 
нахилився до павича.- Очі твої, сволоч, ніби дія
манти - світяться, а хвіст он як барвистим вітри
лом розпатлався! Ну, не втікай, дозволь ухоrmти 

себе за шию. 

Але павич в'юнко відступив від Іофе, задер го

лову і проймаюче кигикнув три рази. Хвилеве за

спокоєння миттю відступило від Іофе, щіпотний мо
розець мурашками пробіг по жилах. Пікет nтаха 

був якийсь особливий, цілком незвичний навіть для 
інтеліrентних крилатих сотворінь. Це його ще дуж
че насторожило, проте ще раз натиснув на nавича, 

силкуючись ухопити його за хвіст. Та раптом по

ковзнувся і впав боком. І саме, поки встиг підве
стися на ноги, побачив над собою nmичасту голо

ву з манюнькими блискучими очима. Настороже

ність тепер перетворилася в страх. Він зі рвався 
на ноги і вихопив з кобури револьвера. Павич 

тривожно підскочив до куща. Іофе націлився і 
стрілив. Павич ляснув крилами і кинувся за кущ, 

на болота. Іофе жваво побіг за ним. Він знов на

цілився і стрілив. Павич ще раз затріпотів кри

лами, і Іофе помітив, що його стрибки були нерів

ні. Либонь, улучив у ногу. І справді, птах тепер 

стрибав тільки на одній нозі, посилюючи свою вте

чу помахами крил. Ось-ось Іофе його наздожене, 

ось-ось ухопить за вітрильний хвіст, але павич ще 

не хоче піддатись, ще має силу втікати. Така го

нитва, спокуслива і безпорадна, роззлобила дво

ногого напасника, і він ще раз вистрілив і був 

упевнений, що цього разу куля пригвоздить пави

ча до землі. Але павич ще раз ляснув крилами і 

з роздярливим криком кинувся в кущі. Іофе ще 

і ще почав стріляти. Нарешті птах стрибнув уго

ру і, розпростерти крила, упав на сніг; Іофе вдо

валений і захеканий квапливо підбіг до здобичі. 
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Та :коли він нахилився з витягненими руками, па

вич знов зірвався і останками сил почав утікати. 

Іофе ще пустив за втікаючим птахом кулю і помі
тив, що це була остання. Павич знов упав на сніг, 

але знов сталося так, як було перед :кількома хви
линами- павич ще не був мертвий; зірвався на 

здорову ногу і, махаючи :крилами, пострибав далі 

в :кущі. Іофе нарешті втомлена зупинився, nавич 

і собі зупинився. Він с:кимлів тепер, ніби цуценя, 

і порпався дзьобом у хвості. Був зо три :кроки від 

свого переслідувача. Іофе знов забаглося назді

гнати пишнохвастого впертюха. І знов розпочала

ся гонитва. Іофе вдалося навіть зо два рази до

торкнутися до павичевого хвоста, але за кожним 

разом цей хвіст віддалявся від його рук. Таким 

чином вони вибігли з чагарників на якесь широке 

поле. Іофе відчув під ногами лід. Павич нарешті 
цілком знемігся; віддаль помітно маліла між ним 

і переслідувачем. Аж нарешті він ще раз упав і 
нерухомою :купкою прилІШ до снігу. І о фе підбіг 
до птаха, той уже не втікав. Ціль нарешті осягне

на. Іофе витер рукою піт з чола і нахилившись nо

глянув на шпичасту, зІв ялу голову. Очі, що ще 

недавно світилися, тепер були заплющені. Так, не 

було вже сумніву - павич був мертвий. Він на
хилився і доторкнувся до зимного :крила. І в цю 
ж мить під його ногами хруснув лід. Хтось тут, 

либонь, ще недавно прорубав лід, ополонка зашерх

нена була тонким льодом, що не змогла втримати 

ваги Іофе. Він відразу ж поринув у воду. Але 
на щастя не було тут глибоко. Вода, зимна і 
проймаюча до :костей, досягла йому тільки до по
яса. Він рвонувся вгору, чіпляючись пальцями 

за грубий лід, що був обабіч його рук. З великим 
зусиллям видряпався з ополонки і помітив, що па

вича ніби вітер звіяв. <<да, підвів, в ополонку при

манив», досадливо подумав він і помацав поли сво-
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го плаща. 1\іороз уже скував сукно, штани вище 

колін пойнялися теж морозяною твердотою. «Біг
ти, бігти!» - вражено шеШІув він і кинувся нав

мання до кущів, надіючись чим швидше добратися 

на свою квартиру. Та бажання його здійснилися 

щойно на світанку. 
На другий день заповіджений ним мітинг не 

відбувся. Він рівно два дні лежав під периною, 
mrв гарячий чай з горілкою і таким чином вряту

вався від простуди. Проте ця несамовита подія 

наче б підірвала в ньому Марксо-Ленінське світо
сприймання. Матеріяліетична діялектика ніяк не 
могла пояснити йому цієї неймовірно-курйозної по

дії. Крім того, дводенна відсутність в «убєжищі на

слаждєній» спричинила йому ще одну несподіван
ку. З гіркотою довідався пізніше, що його пар

тійний друг, Кокошкін, нишком зайняв коло Дуні 
Авдєєвни його місце. 

- Ізмєнніца ти, Дуня Авдєєвна, - якось ска

зав він. - Я знаю, хтось інший унадився в твій 
куточок. Ех, ти, ти ... 

- Ну й ревнитель же ти, Іофушка ти мой, -
кокетливо заглушила його Дуня.- Хіба ж ти ду

маєш, що я зі скла, потовчуся? Ах, ти носатень

кий єврєйчік! Вот «Р» навчився б правільно про
ізносіть. Якщо не можеш, ізволь к хірургу відре

комендуватись. Пінсетом намацає в горлі дефект, 

гострим ножиком блаrоухньот і прилічіє словєс

ноє ж правільнім порядком покатіться с тваєй гор
лянки. 

Після цієї розмови Іофе зрозумів, що Дуня 
справді не потовчеться і що широкі плечі-бункері 
спроможні пригортати обох представників райко
му партії. Таким робом кімната Дуні Авдєєвни 

стала гніздечком для романтичної трійки. Гика
вий Кокошкін виявився стриманим джентлменом, 

частенько приносив горілку, навіть ковбасу і сало. 
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Іофе, звичайно, не цурався свинятини, проте Дуня 

завжди знаходила масненькі епітети, щоб поглузу

вати зі свого «носатенького єврєйчіка». 

-Уважай, Лєйзеревіч, трефноє гріховно заме
тушиться в шлунку. Поrонить смрадієм, і що то

ді? 

-Ах, язикатая ти пампуха! - вискалювався 
Іофе. ---А ти менше їла б жиру, може, фігура твоя 

тоді б трохи увійшла у форму. Да, Кокошкін, ми 
її ще підсадимо на орлине гніздо. Владетнувати 
будеш, глаголити, але тоді вже з шутками помен
ше. Поняла? 

Натяк був доречний, якого Дуня не зрозумі

ла, але який здш:снився щойно напровесні. Та до 

того часу романтична трійка стала голосною на 

всю околицю. Морозовичани розтрубили про неі 
цілі леrенди. Учителі хлябівської школи з Кули
ком включно теж знали чимало подробиць про гу

ляще життя представників влади. Хоч ця роман

тична новизна не надто цнотливо впливала на лю

дей, зокрема на молодь, все ж давала вона свого 
роду полегші для сіл, що належали до хлябівської 

сільради. Вже ось від початку лютого помітне бу

ло зменшення кількости мітинrів, щораз рідше по

являлися в клюбі Іофе з Кокошкіним. Голова 

Ковзало почувався ніби на дозвіллі. Не сувари

лась тепер рука влади над його потилицею. Він, 

що був теж владою, хоч і маленькою, але владою, 

за короткий час відчув її безмірний тягар. Майже 
кожного вечора в русі: то засідання за замкнени

ми дверима, то безконечні відвідування односель

чан, щоб здавали ставки, то витягання людей до 
лісу, щоб везли дерево до Пінська, бо воно потріб
не до будови Дніпро-Бузького каналу; тисячі обо
в'язків, стільки ж вимог від вищої влади, тобто від 
Іофе і Кокошкіна. Частенько, поспішаючи до ко

гось із препаскудною справою, він зідхав до без-
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славних років свого кінського промислу. Менше 

тоді напрацювався і більше було користи. Отак 

«Потягне» собі якусь коняку, відпродасть циганам, 

і тоді хоч півроку живи собі спокійно і без турбот. 
А зараз? Майже все село зненавиділо його. І от, 
на його спасіння, поселилася в Морозовичах Дуня 
Авдєєвна. Баба моторна - приманила владу, ні
би магнітом притягла. Бабська спідниця, горіл

ка, закуска, а для села - відлига. Коби довше 

так було. Отак нишком, пізнім вечором, загляне 
до кооперативи і підморгне до кооператора: 

Власть пити хоче, от що! Той дає Ковзалові · го
рілку на рахунок сільради, а Бугай з Чиканюком 

своїм порядком «Організують» їстивне, і все це по

тім опиняється в морозовицькому «гніздечку роз
ради». «Хай п'ють і їдять на здоров'я, може, на

чальствующі голови геть покрутяться, і тоді ро

бучому людові буде краще». 
Та жіночі примхи безмежні. Дуня якраз на

лежала до таких жінок: замашистість її темпера

менту не обмежилася двома властьімущими каналі
рами. Серце прагнуло зміни. І вона рішилася 
зробити старт туди, куди її тягло від довшого часу. 

А об'єкт її зацікавлення--- хлябівська школа. Аж 
троє парубків. Сергій --- ні, ще зелений, Івашке
вич- застарий, Кулик- от і мета! І вона зро

била йому несподіванку; зробила цю несподіван

ку рівно в одинадцят1и ночі. Це тому, щоб заста

ти Кулика самотнього. І не помилилася. 

- Ви, сосєдушка, вибачте мені, що так пізно, 
- посміхнулася до здивованого вкрай Куликово-

го обличчя. - Справу он маю. Математика. Не 
підкована я нею. Четвертий клас дробів жаждьот, 

а я безсильна. 

-Ну, це не таке трудне. Шкода тільки, що 

вже запізно, - допитливо зиркнув Кулик на окру

гле Дуніне обличчя. 
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-Ну й чудачок же ви, мілєнькой. Кавалір, 
і ночі боїться. Я щаслива, що вирвалася від тих 
он жеребців, а ви мене, бачу, вигнати хочете. 

Вона скинула пальт<? і вгрузла у фотель, за
кладаючи ногу на ногу. 

-І набридли ж вони мені! - насуплено по-
глянула nеред себе. 

- Хто? - повернув до неї голову Кулик. 

- Ще й ІШтаєте? Он ті nартійні бугаї. 
-Ну, вибачте, сусідко, це ніякі бугаї, це пре-

красні люди, -хитро прижмурив очі Кулик. -І 
я навіть дивуюся, як ви можете таке казати. Як
що ви хочете мене в цьому переконати, то не туди 

ви nотраІШли. 

Дуня закотилася реготом. 
-Чудак же ти, Ванюша, ой чудак ти, мой мі

лєнькой! З дамою он ти говориш, ніби школяр 
з маминим молочком на губах. Жизнь он наста

ла разгульная, а він в цнотливого парнішку ба

виться. 

-Ви ж, здається, з математикою прийшли. 
Ну, що вас там припекло. 

- Єрунда, мілєнькой, звичайна єрунда. Сту

жила за тобой, Ванюша, от і прийшла. І чи це то

бі подобається, чи ні, а я прийшла. А якщо захо

чеш мене випросити- не nіду! Ну, і що ти тоді 

робитимеш? 

- Песадю вас посередині кімнати і буду по
дивляти вашу красу до ранку. А як настане день, 

напою вас чаєм, і тоді nоnрощаємося. 

-Ну й видумав! А як мені сидіти буде не

зручно? 

-Мокрими подушками боки обкладу. Може, 

комnрес гарячку витягне. 

- Вот це називається шуткі. Хіба ж ти док

тор чи що? 

- Як же ви - пішки nрийшли? 
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-Ну й жартун же ти, Ванюша. Я в гречку, 

а ти в коноплі. Не годиться так. 

- Справді, не годиться, - їдко відбуркнув Ку

лик. - Он уже дванадцята, Дуньо Авдєєвно! По
кличу Сергія, і ми вас проведемо до Морозович. 

Добре? 

-Ні, павич може налякати. Ниеель Лейзе
ревіч загнався за ним аж над Стир. Дурак пере

христитись побоявся. Малощо не втопився. Парт

білетом і револьвером хотів сатану налякати. йо

лоп! 

- Пригадую, я чув якісь постріли кілька тиж

нів тому. 

-Це він стріляв, мілєнькой. Думав, що це 

справжній павич; хотів його застрілити, але пока

залося щось інше. Диявол хотів погубити єврей
ську плоть, начинену туго марксо-ленінською ідео

логією. Вот как! 

-Ну, сусідко, ви вже занадто. Так не можна.. 

Маркс, Ленін і наш геніяльний йосип Віссаріоно

вич, це світочі людства; хто їх тепер намагається 

критикувати, той, без сумніву, фатально помиля

ється. Так, Дуня Авдєєвна. Ну, так я йду по Сер

гія. Подумайте тільки, люди довідаються, що ви 

у школі ночували, і як тоді мені в селі очі пока

зати? 

-Он який цнотливенький! - обурено засмія

лася Дуня. - Знаю, знаю, вірність зберігаєш отій 

зеленоокій, Ванюша ти мой безталанний. Достой
но біленьким хочеш бути, а вона, твоя «Квіточка», 

із Собакіном по кабаках валяється. Невинна дів
чинка, вихухана в дрібноміщанському гніздечку; 

батьки, здається, мріяли про шлюбний вінець, а не

винне дівчатко волить кабак; Собакін мав щастя 

розлупати твердий горішок. От які діла, мілєнь

кой! Ти супишся, - співчуваю тобі, але ти не вір 

женському полу. Зрадливий він, іскрєнно говорю 
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тобі. Цяцьку покажи нашому полу, хутро дороге 

накинь на пл~чі, і цей nол в гуляще наслаждєніє 
перетвориться. 

-Маруся, кажете? - затремтіли в Кулика гу

би. - Із Собакіном, кажете? 
Новина ця була для нього, ніби удар ломаки 

по тім'ї. Так, Дуня не внесала цього з nальця. nе
реповіла це вправно і легко; таким тоном переваж
но говорять правду навіть брехуни. 

- Водочкі б так на nіднебіння, Ванюша, -
вдаволена своїми «Новинками», що явно збентежи

ли Кулика, знов почала своє Дуня.- Не побивай

ся, мілєнькой; зеленоока ж не вічна хмара, що за
ступить тобі сонце на все життя. 

Замість «Водочкі» Куликові хотілося вилляти 

їй відро холодної води на голову. Памnуховате 
обличчя з буддійською nосмішкою раптом стало 
йому осоружне. «Яка ж недоречність обставин; 
ось вона, Дуня Авдєєвна, яку сотворнло Провидін

ня до чинности коло бочки з оселедцями, тепер 

розвалилася в поміщицькому фотелі; поміщика 

Олівінського робучий селянський люд затовк на 

смерть ломаками; мені ж суджено бавитися в чем

ність з цією неnрошеною гостею.» Не викинути б 

йому цю купу живого м'яса за двері, подібно як 

це вже раз зробив з головою сільради? Викинути? 

І до чого це доведе? Що скажуть на це партійні 

«уділовці», чи встоїться він перед ними? Був без
порадний у своїй трагедійній комедійності. 

- Горілка не водиться в мене, а кооператива 

вже замкнена, - нарешті озвався він, силкуючись 

на посмішку. -Як хочете, можу вам щось розпо

відати. 

-Не хочу, нудитимеш мене, мілєнькой. І вза

галі, бачу, що ти нудний кавалір. Дами не вмієш 

забавити. Я не дивуюся, що Маруся прив'язала

ся до Собакіна. 
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-Гаразд, сусідко!- на щось рішився Кулик. 

-Почекайте, я піду по горілку. 

- О, це я розумію. Молодєц! А я люблю 

тільки сорокап' ятиградусну. 
-Принесу пекучої, не журіться! - гукнув 

уже в дверях. його не було з півгодини, потім він 

вернувся з Кокошкіном. Подарозі він щось незв'я
зно пояснював представникові партії, хвалив Дуню 
та її відвагу, бо не побоялася вночі прибути до 

Хлябів, щоб побачитися з ним, з Кокошкіним. 

- ДурнІЩі! - вдало заперечив заїка. - Бабі 
зааххотілося зміни, вот і раззяснєніє. Парєнь ти 

ммалладой, вот і за-закорртіло . . . 
Він потім забрав зі школи Дуню, і та сумирно 

пішла за ним у глуху ніч. Кулик старанно зам
кнув двері і подумав, що на майбутнє не вільно 

йому забувати про засувки в обох дверях, в тих, 
що від вулиці, і в тих, що від подвір'я. Відвідини 

Дуні Авдєєвни, звичайно, розв'яжуть язики преріз
ним ласунам на новинки, а вістка про Марусю, в 

яку чомусь не сумнівався, долляла ще оливи до 

його розжарених душевних терпінь . 

••• 
.Якщо спершу Дуня Авдєєвна не розуміла Іо

финого натяку про «орлине гніздо», то тепер вона 

відчула його близкість. Добра доля стала її не

розлучною приятелькою. А розпочалося від перед

виборчої кампанії. Іофе і Кокошкін приготували 

ій несподіванку; іменем народу висунули її в кан
дидати депутатів трудящих до Верховної Ради 

БССР. Дуня Авдєєвна, хоч і не була кріпка на 

умі, добре знала, що в країні соціялізму все вирі
шується за пляном. Ледве постане якесь дійство, 
аранжери наперед знають його кінцеву розв'язку. 

І Дуня теж уже знала, що для неї призна чен о nо

сольське крісло у Верховній Раді БССР. Передви-
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борчого конкурента вона, звичайно, в своїй окрузі 
не буде мати, ·бо таке тут узагалі не водиться. 

Наприкінці лютого клюб імени Леніна був пе
реповнений людьми. Перший передвиборчий мі
тинг у Хлябах! Прибули на цей мітинг і старі, і 

молоді. Доволі велику клюбову залю розпирало 

від людських тіл. Завітали сюди й рідкі гості, .як 
ось Гапка Сльоза, голосуха-співуха, як її всі в селі 

дразнили. Стара діва, що орудувала при всяких на

годах сильним, майже чоловічим басом. Коли ко

гось ховали у селі, вона приєднувалася до похо

ронного походу і непрошено заводила жалібні го

лосіння. Не багато вона знала тих голосінь. При

старіле її серце виливало тугу за тим, якого вза
галі не було, але який нібито відійшов на поселен

ня в сиру землю, під дубовий хрест. Коли ось не

сено домовинку з дитиною, Гапка пропихалася на 

чоло походу і проймаюче виводила: «0 муженьку 
мій, де ж хрестик твій, у вирій відлітаєш та й мене 
покидаєш». Голосіння її в таких вШІадках були 

недоречністю, та Гапка на це не зважала. Крім 

жалібних голосінь, мала вона ще іншу слабість: 
співати дві пісні до року. Одну: «Віл бушує, вес

ну чує», і другу: «Ой піду я понад лугом ... » Пер
шу невтомно, майже щодня виспівувала від ран

ньої весни до кінця лі та, другу через усю осінь. 

Знадилися на мітинг теж і Язеп Бубон, що ні

коли не розставався із замашистою довбнею, і Мар
ко Товкач, старий парубок, що мав тільки дві сла

бості в своєму житті: добре попоїсти і потім у спо

кою виспатися. Не обійшлося теж і без усюдису

щої Марцесі Куниці. «Золота чвірка», як хтось із 

хлябовщан назвав їх. 

За столом, під світлом гасової лямпи, сиділо 

двоє представників влади: Іофе Ниеель Лейзере

віч і Кокошкін. По вчорашній пиятиці їхні облич-
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чя були охлялі, проте вони навперемішку нишком 

зиркали на перший рядок крісел, де сумирно роз

мостилася Дуня Авдєєвна. Було видно, що пред

ставники райкому партії поділили між собою ролі. 
Жвавоязикий Іофе перебрав на себе чинність про

водити мітингом у той час, коли Кокошків ншшю

рив очима в паперах, либонь, приготовлився виго

лосити промову, коли прийде на нього черга. 

Почалося, як і годиться, ,від вибору президії. 

Порожні крісла на підвищенні чекали на вибран
ців. Народ спершу причаївся і мовчав, чекаючи, 

видимо, на «щасливий початок». І цей «щасливий 
початок» прозвучав з уст Захара Бугая. 

-Я, конєшно, умислив проізиести в президію 
нашу дорогу Дуню Авдєєвну. 

Кокошкін квапливо зюmсав кандидатку на бі

лому папірці, що лежав на столі перед його носом. 

-А я, громадяни, вот закономірним поряд

ком нашого старосту Ковзала Корнія Васильовича 

з повною рішучістю видвигаю в президію сіго мі

тинrа, - голосно прозвучав голос «адуката». По

чаток був справді щасливий, і представники влади 

на подіюм вдовален о посміхалися і ві рили, що не

зайняті крісла виповнять «Найкращі» з кращих гро
мадян хлябівської сільради. Та сталося інакше. 

Кому~ь здумалося зарекомендувати зборам Гапку 
Сльозу. Несподіваною веселістю війнула по залі. 

Народ почав ляскати в долоні. 3 гущі присутніх 
хтось прокричав прізвище Язепа Бубна, ще інші 

кинули на залю чергові два прізвшца, і ними були 

Марко Товкач і Марцеся Куниця. Потім заля nо

ринула в німоту. Кокошкін, суплячись неохотно, 

записав небажаних кандидатів, Іофе зо три рази 

наполягав з підвищення: 

-Ну, товариші, кого ще. Прошу, подавайте 

чергових кандидатів. 
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Але народ мовчав. Іофе ще кількома наворо

rами звернувся до присутніх, але заля вперто мов

чала. Воля - неволя, Кокошкін, гикаючи цього 

разу сильніше, як іншим разом, прочитав прізви

ща кандидатів. На залі піднявся ліс рук. Вибран
ці одинцем nоспішили на nодіюм, щоб зайняти там 

почесні місця. Здавалося, що «щасливий» nоча
ток з «Нещасливим» кінцем досяг свого завершен

ня і тепер залишилося тільки nриступити до чер

гового nункту. Та великі тайни і несподіванки хо

ває в собі стихія народня. Хтось на залі, nідкова

ний «духом сучасности», запропонував у nрезидію 
неприсутніх кремлівських світочів на чолі з йоси
пом Віссаріоновичем. Заля затрусилася від оплес

ків та одобрюючих вигуків. Іофе з Кокошкіним і 

собі nочали кричати «урра, таваріщі». Проте цей 
ентузіязм швидко притупився, коли очі nредстав

ників влади «Обмацали» «золоту чвірку». А вона, 

ота чві рка, з роззявленими ротами тихо сиділа на 

nідвищенні і довірливо rапилася на своїх виборців, 
не розуміючи всього того, що сталося. Марцеся "' 
Куниця, рухлива на умі й тілі, не могла зрозуміти, 

чому саме неприсутніх на чальників з далекої Мо

скви вибрано до президії, подібно як і її? 

- Боженьку милий, люди геть подуріли, -
впевнено nодумала вона. 

А Іофе ще і ще «ковзався» очима на президі

яльних особливостях. Ось отупіло куняє на кріслі 
«Голосуха-співуха», он розсівся на кріслі з довбнею 

між колінами Язеп Бубон, що на другому тижні 

після свого весілля загнав у могилу свою жінку, 

щоб потім заявити селу, що «родільний nол» уза

галі гріхами наповнений. Іофе довше зупинився 

поглядом на Маркові Товкачеві, що найсумирніше 

дряпав себе під лівою пахвою, полохаючи там «уся

кі ЖИВОТНИЯ», ЩО турбують ЛЮДСЬКУ ПЛОТЬ. 
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«Мошеннікі, увесь Кремль посадили між ідіо

тами цього президіюм»,- подумав Іофе. 

Чи справді аж настільки була ідіотичною «ЗО

лота чвірка»? Такої думки, либонь, Марко Товкач 

ніколи не припустив би до себе. Простолінійність 

його життя, що зводилася до двох практичних ви
мог - попоїсти і виспатися, аж ніяк не була при

шелепувата. А вже Марцеся Куниця, мабуть, очі 

видряпала б тому, хто наважився б назвати її дур

ною. Зокрема тепер вона відчула вагу своєї вар

тости. Не надармо ж громада посадила її побіч 
начальників. 

-Бачиш, Гапочко, - звернулася вона до «ГО

лосухи-співухи», - скільки, ондечки, народу на

збиралося. На всеношній у церкві стільки не по
бачиш. 

Потім жваво повернулася до Марка Товкача 

і ластівкою защебетала. 

- А ти, Воженьку милий, та чого, онде, по
хнюпився? Глянь он, яка сила народу! Ой, що 

я бачу, кого я бачу? Онде і невістка моя стоїть. 
Здуріє, сука, від заздрости. 

Марко вайлувата повернув голову до Марцесі, 
потім відвернувся і плюнув собі під ноги. Хай, 

мовляв, лепетуха знає ціну його пошани. 

- Таваріщі! - встав за столом Кокошкін. -
Приємно відмітити факт: народ одушевлена від
гукнувся на рішення верховноі ради СССР - роз

почати передвиборчу кампанію трудящих до вер

ховноі ради БССР. Он бачу я тут лопатинців, мо

розовичан, кривосельчан, а Хляби теж проявили 

себе масовим зацікавленням передвиборчою кампа

нією. Акаянниє пани і поміщики вибирали до пар
ляменту своіх людей, трудящих не допускали на 

вибори, а от тепер ви, таваріщі, маєте голос! (дов

ша павза). От весною настане бажаний день ви

борів, і тоді ваша людина, справжній представник 
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трудящих вашої округи, поїде до Мінська, щоб там 

зайняти на~очесніше місце депутата до Верхов

ної Ради БССР. Село Морозовичі, значить, законо

мірним порядком (загадкова мовчанка), село Мо

розовичі (посилив тон) ·проголосили кандидаткою 

нашої виборчої округи до Верховної Ради БССР 
культурну робітницю, Дуню Авдєєвну Паспєлову! 

Заля хвилинку мовчала, потім вибухнула грім

кими оплесками. Дуня скромно встала і дещо те

атрально пахилила перед народом голову. Хоч 

проголошення її кандидатури не було для неї но

виною, все ж оплески на залі переконали її, що те

пер вона справді представниця трудящих своєї 
округи. Партійні коханці мають хист свої задуми 

узаконнювати устами народу. Коли оплески nо

чали вмовкати, вона знов сіла на своє місце і зи

зам поглядала на своїх «властвующих жеребчи
ків». 

Потім забрав голос Іофе і промовляв довго і 
надхненно. Підхналивши партію і йосипа Вісса

ріоновича, прокричавши похвалу щасливому жит

тю під сонцем сталінської конституції, він на всі 
лади почав вихваляти Дуню Авдєєвну. Народ, от

же, довідався, що морозовицька учителька «Най
краща культурна робітниця» в усьому пінському 
районі, що вона дочка пролетарської кляси, що її 

батько відомий трудівник «Ва всєх атнашєніях», і 

чимало присутніх на залі знало, що старий Поспє
лов своїм балаголом перевозив меблі, бочки зі смо

лою, барильця з mrnoм, а як була нагода, то й ви
возив сміття з міста на горбок Костюшка, на бе
рег стариці Піни. Тож пролетарське походження 

Дуні Авдєєвни було незаперечне, і в цьому ніхто 

не сумнівався. Зв'язно і докладно теж пояснив він 
народові значення Верховного Совєта БССР, на

звавши його правлячим звеном діючого ланцюга 

складної машини «Нєоб'ятной родіни». 
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Хоч промова Іофе була гарна, соковита в по

рівняння, важка арr'ументами, та не всі на залі її 
зрозуміли, а вже найменше порушила вона тугу

ваті голови «Золотої чвірки». Язеп, спершись ту

лубом на довбню, солодко дрімав, Марко Товкач 

безвиразно приглядався халявам чобіт Кокошкіна, 

Гапка Сльоза ніяково поправляла під підборіддям 
кінці хустки, позіхаючи час-до-часу, зате Марцеся 

Куниця по-давньому вертілася на кріслі, сторож

ко бігаючи очима по залі. 

-Чи бачиш, Гапочко, - зачіпнла вона знов 

співуху-голосуху. -Он і Семен старий стоїть. Ка

зали ж бо, що і з печі не злазить, відr<оли побив 

його ліворвером отой начальник безбожний. 

Вона раптово замовкла, бо її міцно рвонув за 

руку голова Ковзало. 

- Замовкнеш ти, дурна бабо? Пришелепа без

голова! 

Марцеся спершу налякано прищулилася, але 

коли усвідомила себе вибраницею на роду, зі рвала

ся з крісла, схристила на грудях руки і співуче по

чала. 

- Ох, матінко рідна, чи чули ж ви, людоньки? 

Він же ж дурною бабою мене назвав. А давно ж, 
ондечки, ти коні крав та в тюрмі два роки сидів? 

-Товариш Обух!- громовокрикнув Іофе.

Коли вам не дано голосу, не маєте права говорити. 

Сідайте! 

Марцеся вгамувалася і сіла на своє місце. То

ді дано слово для голови Ковзала. 

-Товариші! - хриплаво крикнув він, розво

дячи широко руки. - Он, товариш представник 

райкому партії Кокошків правду сказав, що наші 
люди не полівувалися прийти на збори. І добре 

зробили, знацца, зрозуміли діствітєльний толк оно

го мітинга. Онде на весні будуть вибори, і ми ви

беремо на депутата Дуню Авдєєвну та й вишлемо 
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до оного мінського совєту. Вона, отож, буде всту

патися в тому совєту за наші села, і на нас високе 

начальство буде дивитися добрим оком. От що 
значить народній депутат! А життя, онде, наше 

та у веселощах проходИть. Жити тільки й раді ти. 
А як весна прийде, от тоді то вже й співай та ра
дуйся. Онде наша дорога власть та умислила кол

госп у нашому селі закладати. Он бувший помі
щицький двір стоїть собі і жде, жде на всіх нас; 

обори там великі, стайня он яка, свинятник, телят

ник, усе єсть, тільки худобу туди зігнати та людям 

колгоспне наставлєніє розподілити. А колгосп вам 

не жарт, це вам не поміщицький маєток чи хуто

рець мужицький; це он хазайство, так би сказать, 

СІЦІЛІстічеське, де нема пана і хама. Всі рівні: 

баба рівна з чоловіком, чоловік рівний з бабою, так 

навіть у конституції написано. 

Уважаючи жінок за великих грішниць, Язеп 

Бубон невдоволена гепнув довбнею по підлозі. 

-Рівність твоя - гєрунда велика, он що! Он 

залящить тобі тріпачкою та ще й гріхами опаску

диться. От що значить бабський розум! 
Сказавши це, він утягнув шию в плечі і спер

ся на свою довбню. Ковзало трохи насупився, але 

не офукнув Язепа, побоюючись, либонь, прикрої 

несподіванки, бо Язеп, неповоротливий на умі, був 

незвичайно жвавий в орудуванні своєю довбнею. 

- А колгосп ось таке состояпня має: всі ми 

свої живі статки та зженемо на панський двір. Ко

ні - до стайні, корови - до обори, свині - до сви

нятника, вівці- до кошари, гуси- до гусятника. 

Коні прив'яжемо до жолобів, дамо вівса і скажемо: 

жеріть! Корови теж будемо добре кормити, щоб 

давали багато молока. А доїти їх будуть спеці

яльні баби-доярки, овець будуть стригти теж спеці

яльні баби. І тоді, коли не будемо лежнями, жи

тимемо багача ми. 
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-А недажде ж твоя мати, щоб я та свою ко

рівоньку в твою колгоспу віддала, - не втерпіла 
Марцеся Куниця. Вона вже стояла на краєчку 

підвищення і розпачливо кричала до народу. ---Чи 
чули ви, людоньки, він хоче ще й коні та вівці за

гарбати. Чужим добром хочеш розбагатіти?- по

вернулася вона до Ковзала. - Штучками та без

діллям стовбичив у селі, а тепер, диви, народ хоче 

обдурити. 
-Не я, дурна бабо, не я - власть так хоче! 

-заревів дико Ковзало.- Замішательство зчини-

ла, розтелепа. Ум каправий, сіцілізму не розуміє. 

Ганьба вам, людкове, що он цю дурепу та посади

ли між начальниками. 

Марцеся нарешті зрозуміла, що накликала на 

себе біду, тому й швиденько поступилася і сіла на 

своєму кріслі. Це чомусь розлютило Марка Тов

кача. Він з-під брів накозюбився на неї, надув 

губи і плюнув прямо в Марцесю; та зручно при

куцнула, слина влучила у стіну, за підвищенням. 

Ця Маркова невдалість розвеселила Язепа. 

-А я б її та кийочком он цим - підніс дов
бню вище колін, - а я б її онде полоскнув би онде 

цею штучкою, то й пір'я полетіло б. 

- Тавааріщі! - сердито крикнув Кокошкін. 

- Падрив дєлаєтє! 

Він якось утохомирив «золоту чвірку» і потім 
попросив Дуню Авдєєвну, щоб вона промовила до 

народу. Дуня Авдєєвна з посмішкою поглянула 

на залю і розливисто почала. 

- Весело, товариші, дуже весело! Чудачкі, зна
чіт, попали в президію сєво мітинrа. Громадянки, 

значіт, і громадяни, та у вєсєлом настроєніі прямо 

в президію! Вот какіє дєлішкі. 

Вот мой дружок Кокошкін покликав мене, щоб 
я вам щось сказала. Ну і що ж я маю сказати, мі
лєнькіє? Про свою жизнь? Жизнь моя сіра і бу-
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денна, як і кожного пролетара. Родилася я, ко

нєчно, в Пін~ьку, в родині Авдєя Паспєлова. Мой 
папаша трудився і трудиться на балаголі, пересув

ним порядком давав нам содєржаніє. А як я під
росла, в школу мене міА папаша відправив. А це 
значить, що хоч я і пролетарка, образованієм 
жизнь моя підкріпилась. І вот я тепер учителька. 

А якщо ви цікавитеся моїм дєдушкою, то я скажу 

- в царські препогані роки він зволив у Пінськ з 

Тули переселитись. Вот таким чином я тепер здєш

ная і мені дуже приємно, що ви, мілєнькіє, мене в 

депутати до Верховного Совєта БССР хочете від

правити. А щодо нашої власті, то вона, бєз слов, 

дуже справедлива і по етаму я її очень люблю і я 

знаю, що вона теж мене любить, як чесну культур

ну робітницю. Наша власть не любить поміщиків 

і куркулів, по етаму і я їх не люблю. От весна 

прийде, і харашо; вибори будуть, і тоже харашо; 
виберете мене в депутати, благодарна вам буду. А 

як поїду до Мінська, вот там і розкажу, які ви всі 

гарні і добрі, мілєнькіє. .Я так і попрошу праві

тєльство - звольте поліщукам фабрики побудува

ти, медикаментами чахотку з крестіянскіх домів ви

гнати. От тоді й діло буде. (Обкинула поглядом 
залю.) А вот у вас аж п'ять учителі·в, а на мітин

гу ні одного не видно. Курйоз! .Якщо вони дуже 

зайняті шкільними ділами, тоді я на них не гніва
юся; вчитель, мілєнькіє, як мурашка, що двигає 

більший від себе тягар. І граматика, і математи
ка, і географія, і інше, і все це треба совокупіть і 

в дитячі голови втиснути. Діло очень тяжолоє. 

А ребятішкі то ваші, нікуди правди діти, запуще

ні, затуманені й засопливлені. Треба великої тер

пеливости, щоб цей туман світлом науки розігнати. 

І вот, учитель в сущності дєла, самосожженієм, 

пламєнним порядком розганяє отой туман безпро

світности. Тому я й не гніваюся на ваших учите-
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лів, бо я сама учителька. І ви правильно зробили, 

що мене, морозовицьку вчительку, видвигнули в 

депутати трудящих. .Як подумаю, що Верховний 

Совєт БССР знаходиться в Мінську, то тільки один 
стрибок на схід і там уже матушка Москва, а в 

Москві ж наш дорогий йосип Віссаріонович Сталін. 
Уррра, таваріщі! 

- Уррра! -покотилося клюбом. 

Аж знічев'я підступив до підвищення дід Се
мен. Він сперся на палицю, поглянув на підви

щення і хриплавим старечим голосом почав. 

- Онде дивлюся, дивлюся по стінах, а ікон 
святих то й нема. Он там (показав на великий 

портрет Сталіна) та диявол нечистий з вусами на 

стіні розвалився та до гріха безпросвітніх мужиків 

нашіптує. 3 Богом милостивим, онде, хоче вою
вати. А як Христос Бог наш та ще раз прийде су

дити грішників, то що тоді з ·вами буде, га? А он

де чого шкуру дерете нашому людові, га? Молоко 

дітям видираєте, хліб забираєте, худобу забираєте, 

людей гоните до лісу. А з моїм Пилипом що онде 
зробили, га? Онде лежить за грубою і стогне, бо 

голова тріскає від болю. Он що. Та в лісі просту

дився та й захворів. Он яке вам щастя, Бог би вас 

покарав! А онде за що вивезли неповинних лю

дей та до Архангельська? Зате, що бідували на 
клаптику вбогої землі? Он яке щастя. Он весна 

прийде, сонце буде світити, та не грітиме обдертої 
душі і тіла. Он що! Ось уже близький той час, 

коли небо почервоніє, а на землі ріками потече 

кров. Кара Господня не мине богохульників та 

сквернителів його імени. Он мій Пилип та помре, 

а хто ж буде годувати його дітки? Онде двоє вов

ків та паселилося в нашій отарі! - показав косту

ром на Кокошкіна і Ниеель Лейзеревіча. Але біль

ше вже не зміг промовляти, бо люди в жаху сило

міць вивели старого з клюбу. 
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- Саботаж, что лі? - кинув на залю Кокош-

кін. 

- Дурачок-старичок, вот і раз'яснєніє, мілєнь
кой, - підвелася Дуня Авдєєвна. - Довге життя 

йому ум притупило, вот і' верзе глупості. Таким би 

на печі лежати і не пхатися на мітинги. 

Заля заглушила її оплесками. Іофе тоді на
суплено закрив мітинг. Люди кинулися до дверей. 
«Золота чвірка» і собі незугарно почала злазити 

з підвшцення. Хтось уже на вулиці жартома про

сив Гапку, щоб вона заспівала свою пісню «Віл бу
шує, весну чує ... » Але Гапка зичливо відмови

лася, проте, коли була вже подалік від клюбу, її 

бас луною покатився по селі. Забуваючи про зиму, 

вона спі,вала про весну . 

••• 
«Вельми Шановний Пане, - перечитував з 

кілька разів Кулик. - Залучаючи до цього листа 

наш борг, просимо Вас вибачити нам, що цього не 
зробили ми раніше. Відколи ми почали отримува

ти від Льоні листи, гроші ці, по суті, не були нам 
потрібні. Як він нас упевняє в листах, приїде до 

Пінська десь з кінцем квітня. Тож дякуємо Вам 

за добру волю і залишаємося в повній пошані до 
Вас. Богдановичі». 

Кулик з великою увагою вчитувався в кожне 

слово і, крім байдужости, нічого більше не було в 

цьому листі. Знав, що цього листа писала Маруся; 

чому ж під ним не було її підпису? Навіть не за

просила, щоб її відвіда'В, коли буде в Пінську. 

Якесь наче б бажання віддалити його від Луни

нецькоі. «Що ж, мають достойного приятеля до

му», пригадав Дуню Авдєєвну. «Ні Кулик, ні його 
гроші тепер їм непотрібні». Крізь цю іронію про

бявався якийсь жаль, а може й туга. Два місяці у 

селі, багаті, зрештою, в події, загострили в ньому 
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бажання зустрітися із зеленоокою красунею. Від

коли довідався від Дуні Авдєєвни про залицяння 

Собакіна, поставала в його серці заздрість, перемі
шана з ненавистю. Так, Дуня правду казала! Ось 

рідненька красуня в ролі Шевченкової Катерини! 

Захоплення і покора перед владствующою каналі
єю. Устонька свіжими малинами, rmшнота зріло

го плоду, і от чужинець зриває цей плід. Тради

ційна символіка знедолених повій; рідненькі сер
денька, що горнуться до вовчої щітини. «Ну, ну, 

чи мав рацію великий пророк, оплакуючи долю Ка
терини? Коли б не з у стр і чала ся з москаликом 

чорнобривим у садочку, не шубовснула б потім в 

ополонку; одружилася б зі своїм парубком, роз

множила б потомство, і не був би такий сумний кі

нець. Коли б . . . » замислився Кулик. І думи

мрії раптом перекидаються до відділу освіти. Зіна! 

Струнка чорноока Зіна! Пишна квітка між бюро

кратичним будяччям. Якщо Марусю вирвано з 

дрібноміщанського гніздечка, що ж тоді думати 

про Зіну? Самотність і здогади гірчицею nекли 

його нерви. «Село, і серце одпочине!» - за реци

тував, кривлячись на обличчі. Село тепер- котел 

з кипучою водою. Подіі, подіі. Чи подарують ді

дові Семенові? Як добре, що вчителі не були на 

мітинrу! Та до цих подій долучилася ще одна. 

До школи завітав Тіт Нікітіч. Кулик подумав, що 

Єлісеєнко прислав його на місце Фіфкіни, яка те

пер учила десь за Пінськом. Але відвідини його 

зготували Куликові несподіванку: клиновухий еле

rант приїхав до Хлябів як інспектор. 

Кулик сприйняв цю новину байдуже, хоч і не 

потіnшла вона його. 

-Кажете, що все гаразд? - наставив клино

вуха Тіт Нікітіч.- Гаразд, побачимо. 
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Достойно на.пушений, він потім ниІШІорив по 

всіх заІ<утках щколи; справдив умивальник, довше 

зупинився коло стінгазети п'ятої кляси, потім усу

нув носа навіть до комір~и, де переховував Кулик 

харчі. 

- Нда, запаси у вас не надто великі, - посміх
нувся до Кулика, хоч тому евербів язик сказати, 

що комірка ледве чи може бути місцем контролі 

для шкільного інспектора. Потім пишно подався 

він звізнтувати кляси; врочисто сідав на задніх 

партах і пильно прислухався до лекцій. Якщо йо
му щось не подобалося, записував у нотатнику, 

чим бентежив педагогів. Як тільки скінчилося на

вчання, скликав учителів до канцелярії і терпко 

заявив. 

- Нєудовлєтворітєльно! 

Спершу причепився він до Івашкевича. 

- Проізношеніє власних імен неправильне, то

варишу Івашкевич. 

-Як це розуміти? - знизав плечима білору

син. 

-Диктат для дітей строкатіє провінціоналіз

мами. Вот, напримєр, ви проізносите «Лявон», а 

треба казати «Лєв». Хіба ж ви не знаєте, що був 

такий письменник, що називався Лєв Ніколаєвіч 

Толстой? 

-Та це ж русский письменник! - ущіпливо 

натякнув білорусин. - По-русскому - Лєв, по-бі

лоруському- Лявон. Навіть, пробачте, якось див

но ... 
- Помиляєтесь, - підніс указівного пальця 

Тіт Нікітіч. - Повинна бути краса звучання, вот 

как! Благородніший русскій звук у простоязичії, 

це окраса. 
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- Простоязичії? - нашороІІШВся біло русин. 

-Як же це так? 

-Вот і да, - з притиском сказав Тіт Нікітіч. 
- Ви теж проізиесли ще «Міхалка». Абсурд! Чо-
му не Міхаіл, чи лобзатєльно - Міша, Мішєнька? 

-Це ж білоруська школа! -розпачливо ви

гукнув Івашкевич. 
- Ну, ви мене не будете повчати, яка тут шко

ла. Прямим смислом говоря, тут школа совєтська, 

значить, школа для народу, для якого світлом сяє 

стольний город Москва. 

Він щось відмітив у записнику і потім приче

пився до Сергія. 

- Сплошной ужас! - вертів очима чергову 
свою жертву. - Ваш урок географії, це хахлацкоє 

нєвєжєство. Хто вам дав право говорити до дітей 
таким, со звінєнієм, покрученим язиком? Ви вот 

подчєркнулі «Київ». Чому не «Кієв», чому не 

Лнвов, чому не Полєссє? Нда, я передам вашу 

справу до відділу освіти. 

Сказавши це, він довше щось записував у сво

єму нотатнику, жмурячись удоволено. Сергій по

багровів від люті, ось-ось, здавалося, спалахне вог
нем, і тоді не знати, що було б з інспектором. Про

те, останками сил якось угамував свої нерви, поті

шаючи себе тим, що Єлісеєнко, може, не послухає 

цього напушеного дурня. 

І нарешті прийшла черга на Кулика. 

- Дрєвній восток, зна чіт, - милостиво посміх

нувся. - Читаєте лекції без конспекту, товаришу 

директоре. Безотвєтствєнно внушаєте дітям слє

дующе: --- Сагон перший звелів поставити камін

ний стовп і написати на ньому свій закон. 

- Сарrон, - делікатно поправив Кулик. 

-Я так і казав! - обурено перебив Тіт Нікі-

тіч. -Мені здається -закон на стовпі - непра-
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вильність. Краще підходив би «указ» такого то го

сударя ... 
- Сарrона, - знов напімнив Кулик. 
- Нда, Сарrона, - підкреслив Тіт Нікітіч. 

А вот недоnустимо замовчуєте участь Росіі в роз
вітіі дрєвнєво востока. Как же так? 

-Ще тоді не було Росіі, товаришу інспекторе. 

-Як? - нашорошились клиновуха. 

-Це було дуже, дуже давно, коли ще не було 

нашого великого русского народу. 

-Вот как! - скрикнув інспектор і замовк. 

Зрозумів, що загнався задалеко. 

-Ви може й праві, - примирливо поступив
ся. - Пам' ять мене, здається, зраджує. Давно, 

давно я вивчав дрєвній восток. 

Івашкевич нишком посміхнувся, Сергій nрезир
ливо зморщив свого носа. 

- А от я в останньому числі «Полєскої nрав

ди» читав ваш прекрасний вірш, --- хитро загово
рив Кулик. 

-Читали? - засяяв на обличчі Тіт Нікітіч. 

«Міровую боєвую сілу удалую, сталінскіх бай

цов оружієм ... » -зацитував Кулик. 

- Точно-вєрно, - притакнув Тіт Нікітіч. 

Це «Підмащення» геть змінило nоведінку Тіта 

Нікітіча. Він зичливіше nочав говорити з усіма, 
вдавався до зразків русекої поезії, в яких не надто 

визнавався, потім щиро розгорнув свої творчі nля

ни. 

-Епопею про воссоєдінєніє ІШшу, - скромно 
заявив він. 

-І чудово, - похвалив Кулик. - Талант ве

ликого формату мусить достойно проявити себе. 

Не один поет ще вам позаздрить, товаришу інспек
торе. 
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-Усе ж таки я був іншої думки про вас, това

ришу Кулік. Ви, прямим смислом говоря, інтилі
Гент першого розряда. 

Таким чином недавня напружена атмосфера 

тепер перетворилася в суцільну зичливість. Тіт Ні

кітіч належа'В до сотворінь, які люблять, коли їх 
гладиш за шерстю. Зустрівши одобрения своєї 

творчости, він ще прочитав чотири свої вірші; мав 

він іх ще більше в портфелі; либонь, читав при 

всяких нагодах під час своєї інспекторської ман

дрівки. Учителі жваво оплескували його, коли він 

:кінчав деклямацію; Тіт Нікітіч почував себе май
же Пушкіном. Він потім з усіма щиро попрощав

ся, а коли Кулик випровадив його на Ганок, на від

хідне сказав, підморгнувши правим оком. 
-Маруся Валєнтіновна, зна чіт, з Собакіним ... 
- 0-о? Женитися будуть? 
- Нєт, борбу вєдутс, - махнув рукою і на-

правився греблею до Морозович. 

«Зжере тебе Дуня Авдєєвна, ой зжере», поки

ван головою вслід за Тітом Нікітічом Кулик. 

Коли б Тіт Нікітіч знав, що його чекає в моро

зовицькій школі, обійшов би її на три кілометри. 

Єлісеєнко, видно, припоручив йому, щоб він на

скочив на Дуню Авдєєвну зненацька. Був це, ли

бонь, вдало придуманий плян, щоб знищити Копи

цю. Ідучи до Морозович, Тіт Нікітіч знав, що Ду

ня Авдєєвна має в школі дві зміни, отже за його 

розрахунком буде ще вчити дітей зо дві години. 
Та коли він підійшов до школи, з бічної :кімнати 

З'вучно долинула до нього пісня. 

«Потєряла я калєчко, потєряла я любов, я лю

бов, навєрно, потєряла я любов ... » - піднебесно 
дзвенів жіночий альт. Зовнішні двері не були зам

кнені. Тіт Нікітіч тихенько просунувся в коридор

чик і тут зупинився. Альт розмашисто далі виспі

вував: «Сам уєхал, мєня брасіл із малют1юй на 
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руках, на рукаах, навєрно, із малюткой на ру

кааах! » - по-молодецькому витягну ла вона вгору. 
І тут нагальний стук у двері. 

- Захаді! - прорвалось десь з кімнати. Тіт 
Нікітіч прочинив двері. - Ух, як я перелякалася! 
А вам що треба, мілєнькой? 

- Разрєшітє, Тіт Нікітіч Копиткін . . . інспек
тор відділу освіти. Прямим смислом говоря, по 
об'язатєльству к вам. 

-Ну, об'язатєльства ваші, шутітє, что лі? 

Тіта Нікітіча щось шпигнуло. 
-Співаєте? 

-Не плакати ж мені. В глуші ось цій можна 
скиснути, хоч співом заглушу свою нудоту. 

Тіт Нікітіч поглянув на армійську «цибулю», 
що диском покривала йому ліву руку на суставі. 

За кожним разом, коли він поглядав на це «совєт
ське іздєліє», що прадавнім звичаєм підкручувало
ся манюньким ключиком, неодмінно згадував свою 

форемну «циму», яку змушений був проміняти Со
бакінові «В ім'я дружби». 

- Нда, ще шкільний час. Де ж ваші учні, Ду-
ня Авдєєвна? 

-Додому пішли, мілєнькой. 
-Ви їх відпустили? 

-Відпустила, мілєнькой. На душі щось так 
тоскно стало, що й відпустила. 

-Яке ж ви мали право таке робити? - заграв 

урядової Тіт Нікітіч. 

- От і закон хочете мені читати! - засміяла
ся Дуня. 

- А хоч би й закон. Інспектор на те й відві
дує школи, щоб провірити, чи вчителі працюють 

згідно закону. А у вас, прямим смислом говоря, 

полноє самовольствіє. 

-Ах, чудачок ви який! Хіба ж ви не чули, 

що я кандидатка в депутати? Обществєнних дєл, 
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мілєнькой, повна голова. Мітинr'и, мітинr'И, про
мови, зустрічі з трудовим селянством. А ви ще 

мені закон накидуєте. 

Про кандидатуру в депутати Дуні Авдєєвни Тіт 

Нікітіч почув уперше і тому трохи зніяковів. Але 
швидко зміркував, що неабиякий авторитет май
бутньої депутатки ніякою мірою не може послаби
ти його інспекторських обов'язків. Він без дозволу 

подався до кляси і довго там нишпорив. Потім вер

нувся і суворо зая·вив. 

- Стіни пописані, підлога брудна, аж чорна, 

парти подряпані, таблщя порізана ножем. Бракує 

ще того, щоб вікна були nовибивані. 

-Якийсь мошеннік і вікно nобив минулого 

тижня, мілєнькой. Спеціяльно посилала селянина 

до Пінська. Тридцять карбованців усе це мене кош

тувало. 

Тіт Нікітіч насуплено вислухав Дуню Авдєєв

ну, потім щось старанно довший час записував у 
нотатнику. 

- Нда, а вот дозвольте переглянути ваші кон

спекти і вообще матеріяли вашої роботи. 

- Конспекти! - весело скрикнула Дуня. -
Навіщо мені здалися конспекти? Разьвє я. така 

дурна, що мушу все записувати на папір? А от 

домашні вправи дітей у мене під рукою. 

Вона показала рукою на стіл, де були дві куп

ки покручених і крайнє забруджених зошитів. 
-Ах, ета граматіка і матіматіка, сплошной 

ужас, мілєнькой! 

Тіт Нікітіч квапливо накинувся на зошити, за

здалегідь радіючи, що знайде в них чималенько 

·всякого па-скудства, яке з владною силою шкіль
ного інспектора шпурне в оце опецькувате обличчя 
безпросвітньої вчительки. Він утуплювався в без
порадні дитячі каралючки, майже ніде не виправ

лені рукою вчительки, а якщо виправлені, то не-
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грамотно і нехлюйно. Тіт Нікітіч досадливо кру

тив головою, .робив вшmски, потім з неменшою до

садою переглянув аритметичні домашні завдання. 

Це тривало з півтори години. 

- Ужас, ви навіть дробів не знаєте! 

- Чому ж не знаю? - здивувалася Дуня Ав-
дєєвна. - Ось, напримєр, вам яблучко. Ножиком 

тільки шарнуть його пополам, і тоді одна половин

ка, якщо зволите, і буде одна вторая. От вам і 
дроби. 

-А половики і третинки як додасте? - ви

тягнув напастливо шию Тіт Нікітіч. Прямим 

смислом говоря, чи ви вообще знаєте, що таке об
щій знамєнатєль? Нус? 

- Знамєнатєль то я, конєчно, призабула, но 

можна же вчити дітей і без отих знамєнатєлєй. І 
тон ваш, мілєнькой, ужасна імпєріялістіческій. І 
вдаєте себе дуже вченим. А папашеньку ж вашого, 

мілєнькой, я добре знаю. На будовах, бєдняга, 
чорноробочим ковирялся. А ви ж, ну, а ви ж, мі

лєнькой, зволили сімома :клясами освітитись і ди
ви, по-генеральському на женщину наступаєте. А 
от, якби вас, мілєнькой, звести з хлябівським ди

ректором Куликом, вот він би вам показав, що це 

така справжня освіта. Головушка ваша від тяга

ру знання тріснула б. 

-Тріснула б? - підстрибнув на кріс'лі Тіт Ні

кітіч. - Як ви говорите до шкільного інспектора? 
Нєвєжество, что лі? 

-Ах, чудачок же ви з намащеною головою, 

ах, Тітушка-Нікітушка. Блохою народився, а он 

тигром хоче бути. 

-Як, як ви сказали: «блохою народився?» 

Гаразд, я так і запишу, я так і передам завідуючо

му Єлісеєнку. Побачимо, побачимо, - незв'язно 

погукував він. 
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І саме на цей «вогонь» до Дуниної кімнати 

ввійшло двоє представників райкому па ртіі з ре

вольверами при лівому боці. Тіт Нікітіч остовпів. 

-Ех, Дуняша, радость наша, ми вот і знов 

тут,- щасливо загякався Кокошкін. 

Іофе підозріло покосився на Ті та Нікітіча; Ду

ня це помітила і весело сказала. 

-Це по шкільному дєлу, дружок ти мой, -
спеціяльно наголошуючи оте «дружок», щоб на

решті Тіт Нікітіч зрозумів, з ким він мав справу. 

-Ну, Тітушка-Нікітушка, так ти й шаrай в город 

Пінск, і я тобі бажаю щасливої подорожі. 

Вона гордовито відвернулася і уважливо за

йнялася своїми «Партійними жеребчиками». Тіт Ні
кітіч відразу ж пригорбився і низькоуклінно задом 
вичовгався за двері. Надворі вже сутеніло, і він з 

жахом зрозумів, що настає вже сутінок його кар'
єри. 

Охримка Сучка забрала бабуся далеко на ху

тір, аж у Колодне, що було розташоване серед бо
лотнистого лісу. Забрала вона його з наміром по

шити свитину з сукна, яке сама виткала. Здавало

ся - найзвичайніша подія, та все ж Кулик чомусь 
тужив за хлопцем. Дійсність ніби була звичайна, 
та передчуття чомусь гнітили йому душу. Неспо

кій ще посилився після останньої ночі, що була 
якась напружено німотна і майже містично загад

кова. Рівно о дванадцятій годині знов проймаюче 
кигикав павич. Цього разу чимало хлябовщан чу

ло його голос. Павич кигикав на болоті, десь коло 

Стира. Кулик і цього разу сприйняв це за віщун
ське попередження чергового якогось нещастя, що 

мало неодмінно звалитися на село. 

І ось, після тої ночі, перед полуднем, коли Па
раска вийшла зі своєї хати, почула віддалене rу
діння авта. Переходячи вуличку, вона сторожко 

282 



поглянула по лінії дороги в напрямі Пінська. Да

леко, десь праворуч морозовицьких верб, nобачила 
вона чорну цятку на снігов1и рівнині. ЦятІ<а з 

кожною хвилиною виростала, зближалася, і коли 

прибиральниця вже докладно побачила критого 
грузовика, мерщій влетіла до канцелярії. 

-Чи чуєте, керовничку? 

-Гуде, - піднявся Кулик і підійшов до вік-
на. Із стриманим віддихом напружено наслухову

вав. Чим довше слухав, тим nомітніше напружу

валося його обличчя. 

-Ох, Господи, а ПилШІ онде вже лежить без 

пам' яті, а дід он конає на печі. Коли я виходила 
з хати, то вже й не стогнав. Коли б не ГапІtа, що 

я бідна робила б? - заливалася слізми Параска. 

-Ох, керовничку, чи є ще в світі більше нещастя, 

як у моїй хаті? 

Справді, горе Параски було безмежне. Вже 
ось два тижні провела вона в безсонні. До хворо

го ПилШІа долучилася ще й смертна недуга діда 

Семена. Старий простудився, ляг на печі, і в сто

гонах та зойках проминали днІ и ночі. Єдиною 

розрадою для Параски була Гапка Сльоза. Непо
воротлива і nростакувата, мала вона золоте серце. 

Піклувалася хворими із самопосвятою, хоч дід Се

мен нерадо бачив у своїй хаті «голосуху-співуху». 

йому здавалося, що ця діва тільки й чекає на його 
смерть, щоб потім басом виводити голосіння над 

його домови_ною. 

- Хоч і старий я є·сьм, хоч і хворий, та Бог 
милостивий ще продовжить мені віку, - бубонів 
він на печі. - Той, хто сущим во гробі живот да
рував, nодарує Він і для мене. А ти, грішнице (це 

до Гапки), не роззявляй рота, щоб голосити над 

моїм тілом, бо смерть і життя в милостивих Господ

ніх руках. 
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Але одної ночі, здавалося, для діда настала 

остання ~илина. Він раптом почав пручатися на 

печі, ноги його конвульсійна випростувалися, руки 

обабіч тулуба мляво обсунулися, пальці розчепі
рилися. Тіло йогодригнуло і наче б задубіло. Гап

ка тоді перехристилася і обережно полізла на піч, 
щоб закрити повіки небіжчикові. Але nомітила, 

що дідові груди здулися і потім опали - дід ще 

жив. Хотів щось сказати, але не мав сили. Тіль

ки замогильним своїм поглядом геть перелякав 

Гапку. Вона налякано зіскочила з печі і крикну

ла до Параски, що була в кухні, коло Пилипа. 

-Дідуньо ще живе, хвалити Господонька! 
І от гудіння авта деда.їlі виразнішало, nотім 

воно гаркнуло за тином, коло школи, і замовкло. 

-Чорний ворон!- шепнув коло вікна Кулик. 

Ззаду а'вта відчинилися дверцята, на вулицю 
висипалося п'ятеро енкаведистів. З шоферської ка-

біни виліз ще один енкаведист, і Кулик упізнав в 
ньому Собакіна. З нестерпною напругою стежив 

очима за рухами озброєних енкаведистів. Був ціл

ком упевнений, що саме це гидке авто приїхало по 
нього. Коли б не по нього, не мало б потреби ста
вати під школою. Якась отупіла млость nросочи

лась у його душу, якась німотна байдужість зці

пила йому нерви - стан розгублености, такий nри
таманний, зрештою, людям, яким не було ніякої 

можливости зберегтись. 

Енкаведисти розлучились на дві групи; одна 
під командою якогось фельдфебеля жваво помар
тувала в село, друга, на чолі з Собакіним, скру

тила на Параскине подвір'я. Параска це загледі

ла крізь вікно школи. Здушений зойк прорвався 

з її уст; вона розпачливо кинулася надвір, голос

но плачучи і вимовляючи імена своіх дітей. Вона 
наздігнала енкаведистів, коли вони вже відчинили 

двері. Хотіла пробитися до хати, але цівки крісів 
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загородили їй прохід. І раптом відчула на своєму 

плечі чиюсь важку руку. 

- Не спіІІШсь, rалубушка, іщо успєєш. 
Вона відразу ж уnізнала Собакіна. 
-Чого ви хочете Еід нас, начальнику? Що 

ми вам зробили? Боже милостивий, чому не збе

режеш нас від ще одного нещастя! 

-Це ж Браскавія рум'яненька! - весело 

скрикнув енкаведист. -Ну, чого ти кричиш? Не 
бійсь, тобі нічого не станеться. Я ж пам· ятаю, як 

ти нам яєшню жарила. 

Побачивши озброєних чужих людей, діти Па
раски поховалися хто куди; найменшенький, пуцу

луватий хлопчик задряпанся під стіл і кричав роз

дирливо: - Маамо! 

Гапка Сльоза прилШІЛа до печі і вибалушени
ми очима дивилася на начальника, і незв'язно за

тиналась. 

-Я, начальничку, єйбо, чужа. Відвідати, спа

си Пречиста Діво, онде, прийшла. 

Собакін вийняв з похідної шкіряної торби па
пір і голосно прочитав. 

- Сємйон Анісімовіч Галушка! Чи тут nро

живає такий? - звернувся до Параски. 

-Онде конає на печі, начальничку, - залама
ла руки Гапка. 

- На піч, значить, погрітися захотілося ста
рому, - засміявся збоку рядовий енкаведист, три

маючи кріса наnоготові. 

-Ну, так устаJВаЙ, дєдушка, - задер голову 
Собакін. 

На печі мовчанка. 

-Він без пам'яті, начальнику, - зацокотіла 
зубами Параска. 

- Нічево, на курорт його вишлемо, одужає, 

знов засмія·вся рядовий енкаведист. 
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Собакін підійшов до печі, вхопив діда за ногу 
і прудко потягнув до себе. 

-Ти думаєш, що ми жартуємо? - злобно 
крикнув. 

Але дід нерухомо лежав на печі. Тільки по

син:ілі його ноги вилізли з-під перини і двома су
хими полінами павиели над долівкою. Параска 

вибухнула плачем. Гапка перелякано доторкнула

ся до дідової п' .яти. 

-Холодний! Він уже помер, начальничку! 

- І впала на долівку і тремтливими губами вору-

шила, відмовляючи молитву за спокій душі небіж
чика. 

Собакін звелів рядовикам зняти діда з печі. 

Енкаведисти стягли його на долівку, ніби мішок 
картоплі. Дід справді був уже мертвий. Очі його 
застигли і по-труп'ячому дивилися в стелю, губи 

мав викривлені, презирливо зневажливі. Здавало

ся, ось-ось замогильна промовлять вони, і ця мова 

плювками прилШІала б до опецькуватого енкаве

дівського обличчя. 

Собакін приклав долоню до мертвих волохатих 
дідових грудей. Серце мовчало. 

- Ухітрілся, старичок, -посміхнувся Собакін 
і, сівши за стіл, почав писати протокол про неспо

дівану смерть Сємйона Анісімовіча Галушкі. 

А край села відбувалася ще одна трагічна по
дія. Троє енкаведистів, до яких долучився ще !о
фе, спрямували свою ходу до садиби Грицька Су
чка. Грицько якраз був на подвір'ї. Серце, види

мо, підповіло йому про небезпеку. Він рвучко схо

вався за клуню, перестрибнув низький тин і роз

пачливо кинувся на болота, до вільхових чагарни

ків. Енкаведисти миттю оббігли з двох боків клу
ню і сипонули кулю по втікаючому. Грицько за

хитався, простягнув руки і скрутився на снігу в 
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калач. Двоє енкаведистів підбігло до Грицька, але 

той уже догоряв. Дві кулі вирвали йому життя. 

Тимчасом фельдфебель з Іофе вивели з хати 

Грицькаву жінку; витяг~ули її, ніби курку з ку
рятника на заріз. Німотну і до божевілля пере

лякану, поштовхамн погнано її до чорного ворона. 

А там уже німіючим голосом виливала свої скарги 

Марцеся Куниця. 

-А куди ж, ондечки, та мене хочете везтни? 
А що ж я вам учвеерилааа? Бабу онде неемічну 

та в свііт далеекий! 

Але енкаведисти безцеремонно вхопили її і, ні

би голівку капусти, шпурнули крізь відчинені двер
цята у темну челюсть чорного ворона. Потім рев

нув мотор, і грізне авто рушило греблею до Пін

ська, везучи ще дві безневинні жертви. Марцеся 
Куниця задарого заплатила за свій язик на мітин

rу! 

На другий день попрощався з життям і Пилип, 

чоловік Параски. Помер, либонь, на запалення 

мозку. Таким чином велике горе знайшло своє за
вершення в убогій хатині потойбіч вулички, напро

ти школи. Параска виплакала всі сльози зі своїх 

очей. Вона була зів'яло безрадна, небіжчиками 
зайнялися сусідки з чільною участю Гапки Сльози. 

Тілом Грицька Сучка заопікувалися сусіди. Воно 
тепер, вимите і причепурене на вічну мандрівку, 

німотна лежало на лаві в порожній хаті. 

На другий день, під вечір, спроваджено з да

лекого села священика з сивою довгою бородою. 
Молоді хлябовщани наткнули на тички церковні 
хоругви і вишикувалися в похід; за ними дебелі 
селянські плечі, д·вома рядами, несли три домови

ни. Позаду дамовин крокував священик з дяком. 

За священиком виводила голосіння Гапка Сльоза, 

її бас тривожною луною котився по селі і німів 
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десь на кладовищі, під дубовими хрестами. Пара
ска цілком знемогла і залИІІШЛася коло дітей у 
хаті. 

Кулик із Сергієм та Івашкевичем вийшли крізь 
кухню ва шкільне подвір'я. В сяйві перед!Весня

ного сонця долинув до них з кладовища спів свя

щеmmа. 

- Надгробноє риданіє ... 
І це, здавалося, була найвлучніша відповідь 

на «щасливе життя під сонцем Сталінської консти

туції». 

Після останньої хлябівської події ще довго пе

реслідували Кулика примарні думки і сни. Та 

весна, що наближалася до села болотами й лісами 
з півдня, пробудила в ньому якусь мрійливу тугу. 

Молоде серце тужило, хоч свідомість і не підпові
дала йому, за ким тужить. Молодість, буйні кри

ла, що ладні змахнутись у височінь навіть з цвин

таршца. Ні жорстокість дійсности, ні мряковиння 

страхітливої загальної психози, ніщо не зможе при

пинити зринання буйних крил молодости. 

Пінськ! .Як же довго не був він у цьому Пін

ську. Знав, що там загадковий Єлісеєнко, що там 

жовті касарні, що там нарешті осоружний Собакін. 

Але, були там ще дві живі істоти, і Кулик чомусь 
прагнув усією своєю душею побачитися з ними. 

Натяк КоШІці: «Нєт, борьбу вєдутс», не був для 

Кулика порожніми словами. Можливо, що Мару

ся «ще не здалася». 

Здавши школу на Івашкевича, він поїхав до 

Пінська на селянській хурі. Мав там чимало справ 
полагодити; від довшого часу неставало учням 

олівців, каліграфічних зошитів, чорнила, зшитків 

до рисування. Мав намір теж нагадати Єлісеєн-
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кові, чому досі відділ освіти не присилає нового 

вчителя на мі<:це Фіфкіни. 

Селянин, що його віз, їхав на торг у своїх 

справах. Тому й хура за мостом відразу скрутила 

на приманастирську ІLЛощу, за якою, між мана

стирським муром і дрібними, тепер вже майже не

чинними крамничками, ще по-давньому у вівтірки 
і п'ятниці жив своїм життям ярмарок. Кулик nро

йшовся між селянськими хурами, між якими кру

тилися міщани, шукаючи, видомо, істявних про

дукті,в. Хоч і чимало з'їхалося дядьків з околич

них сіл, та не було того, що колись. Не рохали 

тепер на возах, у соломі, підсвинки, не кудкудака

ли кури, не видно було прив'язаних до драбиняків 
волів чи теличок. Нова &Лада, порядком м'ясоза
готівлі чи пак м'ясоставок, усе поглинула. Огряд
ні поліщучки, в широких свитках, тепер продавали 

дрібноту з-під поли: то з десяток яєць, то кусник 

сала чи масла, то торбинку квасолі або пшона. 

Міщани, колись набундючені і пишні, тепер сно

вигали по майданчику з невеликими валізками, в 

яких мали текстильну дешевизну на виміну. Щоб 
придобритися селянам, вони пригадували «Просто

язичіє», чим немало дивували «Тьомних» мужи

ків. Розглянувтись по ринку і надивувавшись йо
го зміною, Кулик подався до Піни, щоб побіч неї 

податися під міст і вийти потім на Набережну ву

лицю. Але тут якраз наткнувся на старого Вален
тина, що завзято торгувався з якоюсь бабою. 

- Здорові були, громадянине Богдановичу! -
щиро втішився Кулик. 

-А, от і добре, от і добре. А ця ось женщи

на дорожиться, і то як дорожиться. Я ій п'ять 

карбованців, а вона - замало, я їй шість, вона ще 

- замало. Щоб хоч товар, а то жменя часнику. 

Гу й настало Брем' я! 
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Коли вони так розмовляли, помітили потім, що 

баби вже не було. Либонь, вбачалав Кулику яко

гось небезпечного начальника. 

- Ну й от - часнику не можна купить! -
скаржився старий. Вони тепер вернулися від Піни 

на приманастирську площу, і Кулик запросив Ва

лентина на чарку. Тут же, на краю рядочка :крам

ничок, був колись ресторанчик. Та коли вони на

близилися туди, двері ресторанчика були замкнені. 

-Не дєйствує, - пояснив Валентин. Вони 
тоді подалися на протилежний бік площі, де ще 

під час учительської конференції Кулик часто бу
вав гостем. За Польщі була тут над дверима ви

віска з наШІсом «Бар». Тепер на місце колИІШІьо

го наІШсу був русский: «Пєрєкусочная». Увійшли 

до середини, але їм заступила дорогу якась офіці

янтка. 

- Профсоюза білєти імєєтє, таваріщі? 

-Ні, не маємо, - здивувався Кулик. Офіці-

янтка пояснила, що «Пєрєкусочная» тільки для 

членів профспілки. Помандрували тоді далі. Ще 

вступили до якоїсь «Закусочної», але й там паспи

тали в них білетів «жєлєзодорожних служащіх». 

Ще і ще заглядали, і скрізь офіціянтки жадали 

від них білетів. Кулик уперше відчув наявність 

кастового ладу в безклясаво-робітничій державі. 

-А перед війною, аби тільки гроші - з гене

ралами міг би пообідати, - розсердився Валентин. 

Після довгого шукання їм таки вдалося nри

моститися в якомусь заяложеному «кустарному» 

ресторанчику. Сіли за круглим брудним столи

ком і замовили собі по чарці і ще щось, щоб пере

кусити. 

- Ну і як Льоня? - поспитав Кулик. Вален

тин узяв у жменю борідку і знизав плечима. 

- Загадка, от що. Пише, пише і не приїж

джає. І взагалі чи приїде, і взагалі чи це він 

290 



справді пише. Маруся давно каже, що це «ПОД

дєлка». 

Вони вшmли по чарці. Валентинові розв'язав

ся язик, чого Кулик і бажав. 

-Отримав вашого листа і гроші. Дякую, -
поглянув Кулик старому в очі. - Тепер, либонь, 

вам краще живеться. 

-Еге, краще, краще. Мої баби опікуна nри

дбали, от що - стишив голос, - Собакіна, вот 

как, Сссобакіна, тес . . . ніби сам себе хотів зацить
кати старий. 

-Що ж, добра партія, - скривився Кулик. -
Русского зятя матимете. 

-То ще не знати, то ще не знати, - nокру

тин головою. Ловить Марусю, як шуліка курку. 

Курка тріпоче крилами і втікає, а шуліка, значить, 

за чуб, за чуб. От що. 

-Але ще не вловив? - нахилився до старого. 

-Ще не вловив, - зідхув старий. - Вона в 

мене не дурна, женські хитрощі має. Закохався 

бісова душа по вуха, все свої лапи розставляє, а 

моя доч: «Єслі зволите, пожалоста в «ЗаГс», от 

що, - в Загс!» 

-А він? 

- Не може, сволоч! 

-Чому? 

- Бо жонатий. У Рассєі жінку оставив і двоє 

дітей, ·вот как. Маруся винюхала і тому на «Заг
сі» музику іграє. На коханку моя доч не надається, 
свій гордий резон імєєт. Я й дивуюся, звідкіль у 
неї ті хитрощі беруться. 

Кулик замовив ще дві чарки горілки, Вален

тин вів далі. 

- Спершу Льоню приобіцяв доставіть, а тепер 
- крутить, сволоч! - останнє слівце вимовив ста-

рий з притиском, наче б хотів в неокреслене місце, 
уявляючи те «Місце» за Собакіна. - Награбовани-
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ми подарунками дочері голову закрутив, а nотом 

- пожалоста, звольте платити ... А Маруся не 
дурна, хитрістю nерехитрує хитрого енкаведиста, 

вот как. Як довго це потриває, Бог святий знає. 

Після другої чарки старий ще з більшою щи
рістю вилущував таємниці власного дому. 

-Лепетлива Марцеся Куниця моїй старій глу

пості наговорила на вас, вот і розлад. На ринку, 

значить, мою зустріла і давай, і давай внушать. 

-Чи ви знаєте, що Куницю вивезено на Си

бір? 

-Туди їй і дорога, молодой чєловєк! Зустрі
ла, значить, мою стару на ринку і про вас роз'яс

нєнія обридливі nодала. 

-Ну, ще що?- збентежився Кулик. 

- Мальчиком ви согрішили, что лі? В попів-

ський гусятник вторгнулись і вот - нестерте освер

нєніє. Гусачок і дитина, вот і гріх! - nритишено 
затріскотів сміхом. - А якщо зволите nоспитати, 

хто з нас, малих шибеників, колись не крав мєло

чей? Я он яблука та ще й зелені нищив у сусіда 
мого батька. І качки крав, а потім варив за това

ром, у вільшнику. Мав щастя - не впіймали. 

Єрунда, що й заІШВати їі горілкою не годиться. 
Він потеребив пальцями борідку і: 

-А до нас, якщо ласка, не приходьте, моло

дой чєловєк -сатана зволила поселитись у сусід
ньому домі. Собакін, значить. - Подумав і знов: 

- Маруся гусаконим прєдразсудком nерейнялась, 

вот как, позор, злодій, мовляв. А он той білобри

сий, за всіма даними, людей катує в підвалах жов

тих касарень. Це для неі, для дєвушкі зеленої 

тобто, менше зло. Я ій і сказа·в: - Кулик nідхо

дящій, а вона зневажливо сміється. Ну, що ви на 

це? 
- Вашою дочкою я цілком не зацікавлений! 

-образився Кулик.- Цілком, цілком не зацікав-
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лений вашою Марусею. Хотіла москаля- має те
пер москаля. _Побачимо, чим то скінчиться. Я, зви

чайно, бажаю ій щастя, - встав із-за стола Кулик. 
Він швидко зі старим попрощався і огірчено по
дався до відділу освіти.· Саме була обідня пора. 

Єлісеєнка не було в кабінеті, зате застав Зіну. Дів

чина сиділа за столом і їла канапки із сиром. 

-Доброго апетиту вам, - похилив голову. 

-Просимо, - байдуже сказала вона. 
Кулик сів напроти неі. Вона показала очима 

йому канапки, що лежали на розстеленому білому 
папері побіч письмової машинки. 

-Угощайтесь. 

-Щойно з ресторану. 

- Знаю, горілкою дхне від вас. Напийтеся 
хоч кави, може, трохи прmmнить «Сладость аро

матную». 

Вона налляла з пляшки до філіжанки холод

ної кави і подала Куликові. Той не кваплячись 

вmmв. 

- Ну і щЬ ж вас привело до нас? 

-Дрібниці. Вчителя ще одного потребую, 

на місце Фіфкіни. 

-Ще якоїсь біди хочете?- пильно погляну

ла гостеві в очі. 

Кулик замовк і деякий час не зводив свого по
гляду із смаглнвого дівочого личка. Боже, якою 

рідненькою вона йому тепер показалася! Ні, в 

цих чорних ніжних очах не може бути облуда! 

Вона теж, не жмурячи навіть віями, nильно вдив

лялася в Кулика. 

-Ах, Іване, - з чуттям пошепки сказала во

на. - Як же ви змінилися! Терпите? 

-Терплю, - опустив вії Кулик. 

- Закуліси і театр, - ще тихше шепнула во-

на. - Там у вас - сцена, а тут режисери і пляну

вання. 
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-Тут плянування, - кивнув він головою. Хо

тів ще щось сказати, але не важився. Чорні оче

нята наче б леготом вітерцю доторкалися до його 

неспокійної душі, але вона вже замикалася щільно 
від зовнішнього світу. Настав час, що нікому не 
вільно бути щирим, а йому й поготів. 

-А ви, здається, в нічому не змінилися, - ве

селіше заговорив він. - Працюєте собі тут спо

кійно, лякаєте нас інспектором. 
-Ви про Копиткіна? Нема вже його. Хтось 

там у вас підкосив його кар'єру. Проти нього ви

стуmrв райком партн. Товариш Собакін nотягнув 

його від нас за вуха, - тихіше докинула. - Він 
припоручив його нам, він і забрав його. 

-Он що! - тепер щойно розгадав загадку 
Кулик. - Тут справді кузня пляновиків і режисе
рів.- Це була занадто явна іронія, і він зрозумів, 

що своєю щирістю зробив дурницю. 

- Іване, - суворо пронизала його своїм nо

глядом, -без потреби ховаєте nереді мною голову 

в пісок. Підслухавих апаратів тут нема, а душа 
моя не зрадлива. Затямте це собі. О, ви ще мене 

не знаєте, коли б ви знали, коли б ви знали,- во

на раптом nосумніла. 

Голос її звучав чистою ніжною струною, крізь 

її личкопоглядала якась непідроблена доброта, по

єднана з жіночою чутливістю. 

- Зіночко, - раптом вирвалося йому десь із 
серця. - Ось який короткий час, а яка напруже

ність нервів! Ідеш і не знаєш, чи вернешся додо
му, сидиш у дому і не знаєш, чи тебе не витягнуть 

одної ночі з ліжка; дійшло до того, що треба боя

тися зустрічі з людиною, що треба боятися навіть 

гудіння авта. Ясність душі замрячена дійсністю, 
мрія притуплена )Кахливими nодіями. Де ж знай

де собі місце чистота почувань, хто побудить тепер 

серце до безтурботних радощів? Хто? А якщо й 
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спалахне ця радість у молодому серці, згасять іі 

брудними чобітьми. Чарівні вогники у ваших очах 

наче б намовляли мене до щирости, і щирість цю 

маєте в усій повноті, хоч я знаю, що цього мені не 
вільно говорити. Так як у темноті очі людини 

прагнуть бачити сонце, так і моє серце прагне щи

рости, хоч і знаю, що ця щирість може мене згу

бити. Зіночко, не можна вічно жити із замкненою 
душею, бо тоді само життя втратить будь-який 
глузд. Хтось мені говорив про лябіринт із дияво

лом на троні. Блажен будеш, загадковий мандрів
ниче в опорках! Справді, хіба ж теперішня дійс
ність не лябіринт? Як би не побивався, як би не 

блукав крутими доріжками, все трапиш на трон з 

дияволом. 

-Це таке казала вам людина в опорках? -
схвильовано піднеслися їі пишні груди. 

- Це таке сказав мандрівник в опорках, Зіноч
ко. - Він раптом замовк, пильно вдивляючись у 

чорні очі. Були вони тепер не такі, як хвилину 

тому; теплота ніжности й щирости зникла, якоюсь 

підозрілою цікавістю були вони тепер насичені. -
Знаю, що це буде ще одна причина, щоб хвилюва

тись. Оrриманість непотрібно нарушена щирістю, 

-глухо наголосив він останні слова. 

-Ах, мій ти незагартований лицарю! - тро-

хи глузливо засміялася вона. - Не бійся - Зіна 
тебе не зрадить. (Оте «ТИ» зворушило Кулика). -
Здоровенний дуб, що боїться бурі! Ну, подумай 

тільки, коли дуб не встоїться перед бурею, що ж 
тоді говорити про слабші дерева? 

-Порівняння недоречне! - зухвало перервав 

він. - Недоречність, суцільна чортопляска недо
речностей. Недоречна ти! (ще зухваліше повищив 
голос), недоречний я, недоречні всі. Мінливість 

пози, мінливість вогників у очах, мінливість висло-
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ву, все круте й гачкувате - ні логіки, ні просто

душности. Паяцики на шнурочку, якого сіпає не

нормальність. 

- Справді, ти тепер якийсь ненормальний, -
задумливо озвалася вона, ніби бавлячись його роз
терзаним nіднесенням. Вона завинула в папір не

доїджені канапки і неспішно вийшла із-за бюрка. 
Підійшла до вікна, крізь яке ·втискалося до кімна

ти ярке nередвесняне сонце. Кулик nовернув за 

нею свою голову. Вона поглядала на розложисті 
липи, що кучерявилися за вікном. Від її струнко

го виду падала на nідлогу подовгаста тінь. 

«Яка ж вона! мрійливо nодумав він. Отак би 

взятися за руки і несnішними кроками nодатись на

зустріч весняному сонцю.» 

- Зіночко, - шеnнув він. 

-Вже чути весною, - наче б до себе озвала-

ся вона. 

-Вже весна на nорозі, - nідійшов до неї Ку

лик. Він лагідно стиснув долонями її nлечі і з-nоза 

чорних кучерів теж поглянув на розкучерявлені, 

безлисті липи. Вона не відштовхнула його рук. 
Стояла мовчазна, хоч Кулик відчув якесь наче б 
тремтіння її стану. 

-Може й сnравді «Недоречність», - задумли
во сказала вона, все ще поглядаючи на лmm. -
Дуба теж можна знищити: від бурі небезnечніша 

пила чи навіть сокира. 

Вона повернулася до нього обличчям - най

менших неnевиостей не було теnер на цьому лич

ку. Знов nоказалася вона йому до болю рідна і 

близька. 

- Чи ти віриш у вийняткову сполуку сердець? 

- знечев' я паспитала вона. 

Він мовчки nотакнув головою. 
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-Як добре, що ти не сказав оте трафаретне: 

«Я тебе кохаю!» До архіву зі словами! Хай ні
мотна серце говорить про благодать кохання. 

Кулик вражено дивився на неї, перехоплюючи 

своєю вразливою душеrо нейменші інтимності її 
личка. 

- Інтуїція твоя межує з хворобливістю, Іване, 

- поважно сказала вона. - Твоє обличчя міня-
ється занадто видимими кольорами. Маленьке при

жмурення моїх вій викликує в твоїй душі сумнів. 

Пожадливість твого серця насичена упередження

ми. Чому ти, ніби аналітик, хочеш розкласти мою 

душу на маленькі частинки, чому не сприймаєш 
мене такою, якою я є? 

-Коли я тебе вперше побачив . . . там, на Бе

реській ... заплутався в словах Кулик. 
- Ну й добре, що ти мене побачив ... там, на 

Береській. І добре, і дуже добре, - подразнено 

заглушила його - Ти думаєш, що я не знала, що 

ти мене там бачив? Наївненький! Але багато ще 

чого ти не бачив! Ось непомітно скрадається до 

когось змій і хоче отого «когось» укусити за ногу, 

але якась рука з дівочими пальчиками хапає того 

змія за хвіст і відтягує від загрожевої ноги. Ось 
мряковиння налягло на «когось», але дівочі уста 

тільки дмухнуть у те мряковиння, і той «ХТОСЬ» 

відразу ж побачить ясність. Провидіння дало нам, 
жінкам, чарівну силу, і ця сила спроможна прибор

кувати навіть зміїв із ядовитими зубами. Горе тій 

жінці, коли поковзнеться і впаде, тоді та сила пе
ретвориться в жертву насолоди для отого змія. 

-Ти, може, про Єлісеєнка? 
-Не кажи таке! - з досадою заперечила. 

Ти й не знаєш, кого підозріваєш. Є ще хтось. 
- Собакін? 

- ~обаJ<".ін, - кивнула головою дівчина. - Ко-
ли він ще не чіпався до Марусі, яку ти, здається, 
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знаєш (натяк підкріплений ледь помітною посміш
кою), я йому ось у цьому кабінеті пику витріпала. 
Посинів від люті, здавалося, витягне з кобури ре

вольвера і застрілить, та вистачило мені тільки 
посміхнутись, кокетерією обласкати нашорошені 

вуха й очі, і він знову став переді мною цуциком, 

що хоче ласитися і крутити хвостом. Скільки ж 

напруги і хисту треба мати, щоб устоятися на ков

зькій дорозі! - Задумалася і потім: - А вчителя 
на місце Фіфкіни не домагайся, Іване. Партія на
кине тобі сексота. І взагалі, чи ти певний, що ко

ло тебе не крутяться сексоти? Вони скрізь кру

тяться, скрізь наставляють вуха і провокують. Гар

туйся, мій ти лицарю, лявіруй між небезпеками і 
відштовхуй лихо, коли воно в масці благодаті й 
дружби буде наближатися до тебе. 

Чарівною піснею заколисував його цей голо
сок. Отак би вічно його слухати, отак би радіти 

мудрістю і теплом цієї несамовитої, ще цілком мо
лодш Істоти. Пригадав часи, коли ще у Вільні 
ніхто і ніщо йому не загрожувало, коли свобідно 
зустрічався з людьми, коли на балях знайомився 

з дівчатами; це були роки буяння і боротьби за 
хліб щоденний, але в ясноті буття не судилося йо
му пережити такої величі почувань, як ось у цій 
хвилині. Проблиск щастя, здається, найсильніІІШЙ 
тоді, коли дійсність притолочує безнадійністю са
мотню душу. Чи був він осамітнений навіть тоді, 

коли думав про свою самотність ? Невже той 
«Хтось», це він, невже змій у подобі Собакіна хотів 

його вкусити, невже ці ось рученята відтягнули 
від нього потвору за хвіст? Він прилШІ устами до 
дівочих рук і белкотів незв'язно. 

- Знаю тепер, що щось було, що щось ще не

одмінно буде - гидка темнота ще насунеться на 
мене, хоч я прагну бачити сонце, що за вікном- і 

тебе, Зіночко! 
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-А підозріниями не шарпай свої нерви, -
гладила його волосся. -Зіна ніколи не зіштовхне 
тебе з високого берега. Можливо, що скоро ми ще 
побачимося, подалік цих ось мурів. Так, І,ване, 

ми обов' язково ще побачимося. А тепер тобі пора 
вже йти, бо за пару хвилин прийде Єлісеєнко. 

Він відірвався від її рук і хуткими кроками 
збіг сходами на партер. Пробіг коридором і опи
нився за широкими дверима. Сонце, що вже по

троху розтоплювало сніги на вулиці, показалося 

йому яскравіше, як звичайно. Коли він окриле
ний думками проходив перехрестя, де стикалася 
Лунинецька вулиця, відчув, що для роздвоєности 
його душі й серця прийшов нарешті кінець. 

З нечуваною силою підходила до поліських сіл 
весна. Ніде в ніякому краю не сіє вона по землі 

стільки щедрот, що на Поліссі. Ласками Божими 

осяює вона болота, nоля й ліси, вкрадається крізь 

маленькі віконця до вбогих хатин і тремтливими 

веселощами збуджує надії у nрибитих серцях. 

Ось над хлябівськими хатами, посвистуючи 

крилами, nронеслися дикі качки. Напівдень від 
села, десь коло Стиру, кигикнула чайка. Весна! 

На шкільному подвір'ї гралися в онуку діти. .Як 
тільки появлялися на небі «Крилаті гості», хлоп'я

чі шапки відразу ж летіли вгору, і тоді зринав ра

дісний вереск: - Вирій! Вирій! Дівчатка долу

чувалися до хлопчиків, підкидали в повітря хуст

ки і теж кричали: Вирій! Вирій! Не було між 
ними рослого хлопчика, трохи замурзаного, але 

повая<ного і відважного. Снавільна химера наки

нула йому передчасне сирітство. Настав бо час, 

що навіть діти мусять бути nоза законом·. .Якраз 

стоячи під кущем бузка, Кулик думав про нього, 

про Охримка. Зникла з очей влади мала істота, і, 
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либонь, не знайдеться в селі такий, що показав би 
дорогу цій владі до хуторця між болотниетими лі
сами, далеко за Стиром. З доручення Кулика, у 

великій тайні, відвідав хлопця з бабусею Сергій. 
Заніс трохи грошей, трохи одягу і чобітки - по
дарунок від Кулика. Охримко розпитував про тата 

й маму. Сергій ковтав досаду і потішав хлопця ви
гадками. Тато й мама, мовляв, живі й здорові і про
сять його, Охримка, щоб він був чемний і слухав 

свою бабусю. Бабуся тихо плакала і гладила хлоп

ця по головці. Сергієві наче б звіри роздирали ду

шу. Коли вернувся додому, з кілька днів ходив сно

видою. 

Там, на кладовищі, край села, від Лопатина, роз

пиналися три дубові хрести на свіжих могилах. Ра
дість весни не для тих, що під цими хрестами. Під 

одним, що стояв осторонь, витесаним гострою соки

рою, спочивав вічним сном Грицько Сучок. Іофе 

услужливо показав дорогу енкаведистам до його са
диби. Чиканюк, що жив по сусідстві, крізь щілину 

в клуні бачив, як представник райкому партії стріляв 

по втікаючому із-за рогу Грицькової хатини. Це :йо
го вразило до такої міри, що він ухопився за голову 

і процокотів зубами: «Власть без законописання -
це диявол, це диявол!» Ця подія, якої був свідком, 

геть збурила йому душу. Він став маломовним, а 

як з кимсь говорив, то старанно очищував «мужиць

ку мову» від русских слів. Якось зустрів його Ку

лик. Чиканюк так щиросердечно поздоровкався з 

ним, так мило посміхнувся, що не було сумніву в 

цілковите вилікування «адуката» від усього русс

кого. Голова Ковзало теж наче б змінився. Хоч 

частенько й покрикував, хоч і голосно вихвалював 

совєтські порядки, проте відчувалося в цьому не

щирість і якісь вдавані тони його голосу. Тільки 

Бугай по-давньому був впертий і безоглядний. 
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У центрі кладовища стояли поруч себе два хре

сти- батька і сина. Параска ще й досі кожного 
ранку приходить на свіжі могили до схід сонця. 

Стає навколішки між хрестами, і молитва скарбот

ною скаргою виривається з її уст. Колишні непо
розуміння з тестем давно вже затерлися в її серці. 

Може якраз, коли он сонце вахлярем починає ло

золочувати обрій, дід Семен уже стоїть перед тро

ном Уседержителя Бога і просить, щоб караюча 

його десниця рознесла в пух і порох царства са
тани. 

На кладовищі хрести, але довкола весняна 
онова життя. Очі Кулика зупинилися на тонюнь

ких гілках бузка, де вже з бруньок вилазило ли

стячко. Кінчики листячка яснозелені, клейкі і за

пашні. Сонце стояло високо на небі і міцно nри
грівало землю. У повітрі одинцем дзижчали чорні 

жучки. Під кущем застракатіла лузата ролуха; 

недоладно перебираючи лапками, вона потім удря

лалася на грядку і сховалася лід сухе торічне ли

стя півонії. 

«Весна, весна! Струнка дівчина, краса непере

вершена- весна!» Як це сталося, що в дивовиж

ній загубленості доля звела його з чорноокою, струн
кою дівчиною? Невже це найцінніший дар весни? 

Невже в нечуваному трагізмі дано йому чародійну 
ласку любови? Весна! 

Хто ж не відчуває її благодаті? Он ясне сонце 

розвіяло зимову оспалість Галки Сльози. Голосін

ня ло локійниках залишилося десь позаду, в сніго

вій хуртечі. Тепер вона сиділа коло вікна у своїй 
хатинІ 1 заливалася співом. «Віл бушує, весну чує, 

дівка плаче, заміж хоче». Сорокп'ятилітнє її серце 

все ще мало слромогу оновлятись і тужити за тим, 

який десь на білому коні ллигає за обрієм ло зеле

них луках. 
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Язеп Бубон теж мав свої весняні турботи й ра
дощі. За ціну сонця і теІLЛа він ладен би дарувати 
всі гріхи «родільному полу». Висиджувався довги
ми днями на призьбі власної, навпіл розваленої ха

тини, тупо поглядав на городи і стиха бубонів. 

-Га, скоро Стир виступить з берегів і затопить 
наші поля. Онде та коли б водиця увірвалася все
ло - жаки поставив би між хороминами. А покій
ний тато казали, що колись великі, великі води бу
вали. Не те, що тепер. 

Високо над ним, десь під білою хмаршrкою, за
крукали журавлі. Язеп задер голову і прижмурено 

поглянув у небо. 

- Он де вони! А тато казали, що он ті крикли
ві сотваріння та на зиму відлітають у теІLЛі краї. 

Який же то для них єнтерес? І чи правда це? Ко
ли в нас зимою падає сніг, то чому десь там має 

бути літо? А он мені здається, що та крилата не
бора ччя в печерах зимівлю проводить, а он як со

нейко засвітить по-весняному, тоді й з печер та в 
небеса, та на волю Божу. Он нк! 

По городах з кошиком та лопатою в руках сно

вигав Марко Товкач. Як тільки помітив пагінець 
хріну, відразу ж устромлював у землю лопату, ви

вертав глинкуватий пласт і витягав з нього жовту

ватий корінь. Якщо назбирає з кошик корінців, по

везе човном до Пінська і продасть жидам. На то
полі, що височіла над тином, знечев' я закрякала 
ворона. Марко зизом поглянув на неї і крикнув. 

- А киш, шіхля тебе зжерла б! Онде курчата 
хочеш красти? А я тебе по частував би, коли б мені 
на чальство дало rвинтовку! 

А весна щораз могутніше розгортала над зем

лею свої крила. Вечорами, за селом, озвалися жа

би. Від ранку до вечора великими громадами ле

тіли на північ дикі гуси. Одного дня над хатами 

прошугав бузько; закреслив у повітрі коло і лагідно 
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спустився на Грицькаву хату. І радісний :клекіт 

луною забринів по селі. Чи знав він, що власники 
хати під його гніздом теж відлетіли у вирій? Один 
у вічність, друга туди, :куди й птахи не долітають. 

Швидко женучи води, Стир виступив із своіх 
берегів. Вода з нестримною силою рушила на хля
бівські луки, на низовинні поля. Сталевого :кольо
ру рухома маса грізно наближалася до села. Ось 

підповзла вона вже до присадибних городів, лизну
ла краєчок шкільного подвір'я. Язеп Бубон зніс із 

горища жаки і розвісив на плоті. Хай провітряться, 

поки ще вода не бушує між хатами. 

- Га, тато казали, що колись повінь геть ви

ганяла людей з села. Онде крізь відчинені двері та 
язі лізли під піч. Був колись он який єнтерес! 

Під Морозавичамн вода прорвала в трьох міс
цях греблю. Між Пінськом і селом Пліщичі нава

ла води рознесла дерев'яний міст на одинокій греб
лі, що сполучувала південь з містом. Влада, ли

бонь, не зможе зо два тижні висилати своїх уповно

важених на села. Селяни хоч :короткий час мати
муть спок1и. Прориви води на греблі під Морозо
вичамн розлучили теж представників райкому пар
тії. Кокошкін залишився в «убєжіщі наслаждєній», 
Іофе знерухомів на своїй квартирі у Хлябах. Він 
з краю села зорив черепичний дах морозовицької 
школи, лаяв у думці Кокошківа і дивувався, чому 

«Пріказ правітєльства» не має сили, щоб прШІинити 

цю водяну стихію. 
А Кулик, стоячи на шкільному подвір'ї, линув 

своїм зором у розлогу водяну далечінь. Тонюнькою 
стяжкою мчить водяними плесами до Пінська гре

бля, порізана глибокими жолобинами. На тлі ме
рехтливого розливиська води розкидані купки си

ніючих верб. Це поліські села, це тяглість життя 

людей, що осріблилясь ось цією споконвічною ру
хомою гладиною. Неозора ця глад:Ина широкими 
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лавами мчить далі й далі на схід аж до артерії 

України, неспокійного Дніпра; з неменшою не

стримністю летять туди ж мрії живих істот з-під 
цих ось розкиданих острівців-селищ, замаяних кри

слатими вербами. Чи подолають державні укази 
чужих прительців цю водяну могутність, чи роз

чавить чужий терор це непоборне життя під кри

слатими вербами, ген там, широко й далеко? І зір 
повертається на південь. Он там під Стиром тем

ніють чагарники вільхи, он там за Стиром синіє 
ліс, он там над лісом- золотом горить сонце. Кра
са і сила! Неперевершеність краси! Коли б тут бу

ла Зіна! Отак взятися за руки і линути поглядом 

і мріями в неозорість краси. 

Через перелаз перестрибнув на шкільне подві
р' я Сергій. У його руці було довге поліське весло. 

Обличчя розпромінене, веселе. 
- Ну, як, готові? 

- Готовий, Сергію. Чому ж тільки з одним 

веслом? 

-Навіщо вам друге? Вистачить і одного. 

Вони подалися за сусідню клуню, де в придо

рожньому рові стояв гостродзьобий човен. КулиІ< 
nримостився на поперечці між бортами, Сергій зі
nхнув човна на глибшу воду і на ходу вскочив у 

нього. Натиснув веслом. Човен з легкістю рушив 

на болота. Тоненькі скісні брижіпожмурками від
бивалися від бортів і потім зливалися позаду в дов

гу стрічку. Водяна гладінь мережалася лагідним 

вітром і гралася на сонці дрібними кришталиками. 

Прямували навпростець до смуги вільшняку. 

Добравшись до чагарників, Сергій скерував човна 

на прість, що між кущами прямувала до Стиру. Сю
дою гналася вода з річки. Сергій з усієї сили на
тискав на весло. Човен постійно стримувала силь

на течія. Та Сергій не піддавався. Ще і ще впе

ред, ще і ще, і ось Стир. Позначився він на розли-
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виську дрібними вирками, що швидко рухалися в 

північному напрямі. Човен плавно по ковзався на 
цих вирках під правобічною стіною лісу. Сергій 
тепер сидів у носику і стернував веслом. Проплив

ли з кілька річкових закрутів, nотім човен nовернув 

у ліс. Пасувалися тепер між грубими стовбурами 
вільхи. Потім добралися до якоїсь западини, по
рослої торічним ситником. Десь неподалік залопо

тіли крилами дикі качки. Сергій посміхнувся. Ми
нули западину і в'їхали на вузьку стежку, витоп

тану ще літом диким звіром. Чим далі, стежка 

вужчала. Неподалік знов залопотіли качачі крила. 

Сергій ще раз посміхнувся. 
- Дивіться, плаває! - шеІПІув Кулик. 

На стежці справді плавав сизий селезень. Хвос
тик синіми пір'їнками луком закотився на спину, 

голівка неспокійна. І ось побачив він людей; мах
нув крилами і стрибнув угору, але відразу ж борса

ючись упав на воду. 

- Впіймався! - скрикнув Сергій. - Дивіться, 
петлиця впіймала :його за ногу. 

- Заставили сильця? - nодивився на Сергія 
Кулик. 

- Що ж, енкаведисти ловлять людей, а я хоч 

качок. У цьому звичайна nослідовність боротьби 

і нищення. 

Відчеmrли селезеня і увіпхнули в мішок. Не

забаром в'їхали на просту лінію, що відділяла два 

лісові квартали. Стрункі грубезні вільхи обабіч

ними стінами п'ялися високо вгору. Галуззя їх бу

ло вже напучнявіле бруньками. Ось-ось, ще день

два, і nроб'ються з них мільярди дрібного листячка. 

А човен все далі :й далі рухався в лісову гущу . .Якась 
німотна святковість nанувала між тими стінами, 

якийсь заколисливий спок1и. І ось Сергій знову 

повернув човна на якусь стежку. Знов долинув до 

них лопіт качачих крил. І знову впіймали І<ачІ~у, 
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яку петлиця зашморгнула за шию. Качка була 
мертва. Блукаючи так по лісі, вони нарешті ОІШ
нилися під градою, підвищенням, що було поросле 

грабом, кленом і дубами. Сергій підіпхав човна до 

зваленого стовбура, покритого мохом. Вдряпалися 

на цей стовбур і подалися ним на граду. Розло
жисті коренясті граби, плетива ліщини творили тут 

непрохідну гущу. 

- Ось тут і світ непроглядний для ока енкаве

диста, - озвався Сергій. - Ось тут і захист на ви

падок небезпеки. 

- Це правда, Сергію. Нам треба щось робити, 

обов' язково треба щось робити. 
-Вже хтось інший теж щось робить, -при

щулив очі Сергій. -Вже діє Зелений Клин, там у 
Камінь-Коширщині. Молоді фанатики і одчайдухи. 

На владетвующих таваріщей наставллють сильця, 

як я на ці ось качки. Акція викликує реакцію, все 

згідне з законами боротьби. Трохи зброї приобі

цяли. 

-Хто? 

-Та ті, з Камінь-Коширщини. 

-Зв'язок? 

- Щось ніби зв' язок, - потакнув головою Сер-
гій. 

- Ви особисто сконтактовані, Сергію? 
- Ні. Через Л опа тин. А Лопатив має зв' я-

зок з вашими Хвадорами, а ваші Хвадори з Вістро

вом, а Ві стро во з іншим селом; ланка за ланкою 

далі й далі напівдень. Як це сталося, не знаю, хоч 
ланки- це вже факт. Ще про наші села НКВД 

нічого не знає, але в Камінь-Коширщині кипить бо
ротьба. Тиждень тому за селом Люб'язем хтось 
секретаря райкому партії, здається rалкіна, застрі

лив. Енкаведисти лютяться. Можливо, що прийде 

ще черга на Іофе і Кокошкіна, зокрема на Кокош

кіна. 
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- Чому зокрема Кокошків? 

- Бо це шеф сексотерії нашої сільради. Без-
посередньо піДлягає Собакінові, каналія. Він теж 
виготовляє і списки «Нєблаrонадьожних». 

- Як це ви довідалися? 

- Я з ним мав розмову. 

- З Кокошкіним? 
- 3 Кокошкіним. Якось на самоті нагадав ме-

ні, що «Товариш Собакін ще не забув про мене.» 
Як бачите, делікатний натяк. Це значить, що од
ного дня викличуть мене до Пінська. 

- Ну і що ж ви думаєте робити? 

- Ще не знаю. Тільки ж - прикро. Постійна 
непевність. Коли викличуть, можуть ще звільнити, 

гірше було б, коли б приїхали по мене чорним во
ровом. 

Вони пробилися ліщиновим плетивом ще глиб
ше на граду. Крізь верховіття грабів синіли клап

тики веба. 

- Який блаженний тут спокій! - захопився 
Сергій. - Який відпочинок для напружених нервів! 

Примостилиси на корені граба, що ви ставав 
над землею. Сергій вів далі. 

-А Бугай- сексот. Ковзало теж сексот. Про 

Чикавюка не знаю. Кокошкін часто зустрічається 
з Бугаєм, менше з Ковзалом, і ще менше з Івашке
вичем. 

- 3 Івашкевичем? - зблід Кулик. 

- Так, з Івашкевичем. Саме про нього я хочу 
вам дещо розказати. Коли ви були в Пінську, я 

його запросив до себе. Напідпитку проговорився, 
дурень. «По біса ця комедія? - почав він. - Ні

сенітниці за нісенітницями». 

-Як це розуміти, товаришу Івашкевич? 

- Ну от: ви українці, а з вас тут чорт зна що 
хочуть зробити. 
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-Ні, товаришу Івашкевич, тут білоруси. - Він 
далі: «Чого ви кривите душею? Якщо запросили 

мене в гості, будьте щирий». 
-Я якраз і щирий, товаришу Івашкевич.- І 

ще чарку горілки під ніс.- Пийте, вип'ємо за нашу 
дружбу, за нашу працю в школі, за нашу nроле

тарську владу. 

-Вип'ємо,- підніс він чарку. Коли в:ихилив 

н до дна, скривився. - Які тут у біса білоруси? 
Он ніодного тут білоруського слова не nочуєш. 

- Чого ви говорите «За nляном ?» - вирвалося 

мені. 

- Як треба, то й за пляном. Прийшов час, що 
треба говорити і діяти за пляном. 

-Я йому ще підсунув чарку. Він тоді осовіло 

поглянув на мене і знічев'я заплакав. 

-Настав час, що треба й плакати, Сєргєюшка. 

-Настав час, що треба теж і брехати, - не 

втерnів я.- А якщо хочете брехати, то брешіть со

лідно, без сліз. Не люблю, коли мужчини плачуть. 

І тон ваш якийсь натягнутий, наче б восковий. А 
тут, у Пінщині - сnоконвічні автохтони-білоруси. 

Влада сказала, що тут білоруси, і будь-яка диску
сія на цю тему зайва. Зрозуміли? 

- А вони створили це «чудо» прилучення, щоб 

нас посварити, - щиро, здавалося, розкручувався 

він. - Затія неабияка: чорнобривого брата нацьку
вати на синьооку сестричку. Ось тобі, мовляв, си

ньоока сестричка, посаг - широка межа, декретами 

і державними актами закріплена за тобою. А чор

нобривому братові зволь ткнути дулю під ніс. Ну і 
як? Хіба ж не хитро? 

- Навіть недоречно! - вдавано обурився л. 

Ця моя штучність обурення була очевидн!і навіть 
для п' .ян ого Івашкевича. 

- Ну, хочете співати владі в унісон, співайте 

собі на здоров'я! Та яка нам буде користь, коли 
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Украіна задля Полісся колись дасть нам по пиці? 
Ви думаєте, що я дурник? Хто ж ми, білоруси, пи

таю вас? Хто ми? Кволенькі частинки ледь зліп
леного організму! Ось ~и були у Вільні. Знаєте, 
либонь, і околиці Вільна. Сумирні мужички там 

nроживають. Між собою говорять nо-білоруському, 
неділями ходять до костелів і всевіддано вважають 

себе за поляків. Коли б посІПІтали їх: хто вони? 
Відповіли б «Поляки». Я був там, я знаю. Колись 

польські ксьондзи зробили там неймовірності. А ті 
мої землячки, так звані «Православні». Суцільна 

сумирність і скореність. Чуханка по потилиці, зід
хання і нарікання і- недіяльність. «ОЙ Лявоніху 

Лявон палюбів, Лявонішци чаранічки купів ... » От 
вам і етнографія! А ви, а ви? Знаю я вас! Гри

зетеся між собою, це факт, але хай хто накинеться 
на вашу «неньку», відразу ж всі разом зуби пока

жете. Он ваші галичани, ніби й католики, а коли 

я втік з польського війська у тридцять дев'ятому, 

там у Карпатах, і коли вертався пішки через Гали

чину, ніхто хліба куска не хотів мені дати. 

-Ну, в це вже важко повірити, товаришу Іваш

кевич. Украінці елавляться гостинністю. 

-Я не хочу зменшувати вашої гостинности, 

- перебив мені. - Справа ось у чому: .я з дурноти 

афішувався за поляка. Крім того, на мені був од

нострій польського війська. Отак пастукаю в двері 
до селянської хати і прошу: « Чціrодни пан є, І' лод

ни єстем». А той «чціrодни» по-зміїному: «для 

ляхів нема в мене хліба!» От як! Я тоді змірку

вав, що в ролі поляка доведеться мені, либонь, з 

голоду ноги витягнути десь на польовій дорозі. Я 

тоді пригадав про дружбу братніх народів і nочав 

співати білоруської. Але ваші люди, не розрізня
ючи білоруської мови від русскоі, почали вважати 

мене за русского. Теж халепа. Коли натрапляв 

ва свідомішого господаря, . приймав мене хлібом-
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сіллю, менше свідомі дядьки не проявляли до мене 

ніякої гостинности. А ваші волиняки, ваші наддні
прянці, а ви, поліщуки -всі ви зліплені з одного 

тіста. Татари вас нищили, поляки вас гнобили, рус
скі вам заливали оливи за шкіру, але ви втримали

ся. Як реп'яхи вросли в чорнозем, вас зривають, 

але в землі залишаються маленькі корінці і потім 

ці корінці знов розростаються, знов покривають 

землю. Ось тут, на краєчку вашої «неньки», люди

ська між болотами, здавалося б, темні і затуркані, 
а дивіться, як українські роги їм виростають! На

віть ось ці діти, яких я вчу, навіть ці діти- «Гово

ріть і говоріть по-нашому». Що ж це, питаю я вас? 

- Нічого в цьому дивного, товаришу Іваш

кевич. 

-Нічого в цьому дивного? Дива тут стільки, 

що весною трави на луках. А наша школа, хіба ж 

не диво? Подумайте тільки: білоруська школа в 
українському селі. Це перше диво. Білоруська 

школа по формі і русска за змістом. Це друге ди

во. Учитель, що учить по-білоруському, якого діти 

не розуміють. Це третє диво. Двоє вчителів: це 

ви і директор Кулик, що мусять українських дітей 

учити ломаною русекою мовою, бо білоруської не 

знають. Це вам і четверте диво. А разом усе це 

взявши - велике диво, що перевищує найбільше 

безглуздя. 

-Товаришу Івашкевич! - гостро спинив я 
його. Але він, регочучи по-п'яному, знов заспівав 
«Ой Лявоніху Лявон палюбів ... » Він потім за сто
лом почав куняти. Я підвів до мого ліжка. Він 

уп~в на нього і захропів. І добре сталося. Коли б 

у такому стані поволікен на своє помешкання, по 

дорозі міг би людям наговорити дурниць. А гово

рив він до мене, здається, щиро. І от постають у 

мене непевні думки: сексот tJ:и не сексот? Якщо 
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сексот, то невелика буде з нього користь для Ко
кошкіна, якщ~ ж не сексот, то тоді побачимо. 

Вони стали на ноги і знов почали придивлятися 

лісовій гущі. 
Вони ще деякий час· блукали по лісовій гущі, 

дивувалися розложистим грабам, струнким ясеням, 

кремезним дубам і все це затямлювали, щоб колись 

без помилок потраrmти сюди ще раз. 

** * Коли видісталися з лісу на Стир, знов перед їх-

німи очима розкинулись широченні плеса води. Сер
гій перепхнув човна на протилежний бік ріки. Про

ти річкової течії було б тяжко їхати, зате болотами 

човен плив свобідно. Десь під північно-західнім 
обрієм бовваніли стріхи хлябівських домів. Трохи 

праворуч від кладовища самотньо вшmналася Піс
кова гора. Не була це власне гора, було це звичай
не підвищення, трохи вище від плаского пригірка, 
на якому розташувалось село Хляби. Сергій заті

нив долонею очі і rmльно приглядався Пісковій горі. 

- Дивіться! Там люди з возами й худобою! 

- Мабуть, вода вже в селі, Сергію. 

Човен приспішено рушив навпростець до села. 

Коли вони прибилися на те місце, звідки відчалили, 

помітили, що вода загрозливо постуrmла вперед; 

влилася вже до клуні, затопила навіть половину 

шкільного подвір'я. Ще, ще трохи, і добереться до 

фундаменту школи. Вуличка за шкільною огоро
жею була особливо загрожева; вода майже зрівня

лася вже з землею, ще тільки піднятися їй на пару 

сантиметрів, і тоді повідь затоrmла б хати по вікна. 

Село бо було розташоване на низовині, обведене від 
боліт високим валом; колись хлябівські предки та
ким чином рятувалися від весняних вод. 

- Безголов'я! - обурився Сергій. - Село он 
загрожене, а їх чорти погнали на Піскову гору. 
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- А в мене на горищі ржавіє бляшана ванна, 

- спокійно озвався Кулик. - Он німотна вода і 
заржавлена ванна на горmці,- жартома ще озвав

ся він, прямуючи до дверей кухні. Сергій трохи 

здивовано ішов за ним. Кулик відімкнув двері :ко

мірки і по котячому швидко подряпався драбиною 

на горmце школи. По хвилині забубоніла там бля
ха. Кулик штовхнув ванну на драбину і крикнув 

до Сергія: - Ловіть. Ванна з галасом впала на 

nідлогу. Кулик уже спускався за нею драбиною. 

-Надвір її, Сергію! 
Сергій миттю потягнув її з галасом на подвір'я. 

Кулик подорозі вирвав з плоту ломаку і замашиста 
гупнув по блясі. Ляскітливе бубоніння тривожною 

луною nокотилося селом. 

- Люди! люди! люди! 

- Гроомадооо! Хлябівська гроомаадоо! - ве-

рещав Сергій, второпавши задум Кулика. 

В селі nостала nаніка. Жінки, що тягли :клун

ки хатнього майна на горшца, тепер nочали з лемен

том усе це жбурляти вниз, думаючи, що крім лиха 

з водою, вибухла в селі ще й пожежа. За тинами, 

на городах, на вулиці ревла худоба, яку вШІущено 

з хлівів, щоб спрямувати її на Піскову гору. Жінки 

й чоловіки, що були ще в селі, nерелякано вибігали 
на вулицю, шукаючи очима диму й полум'я. Па

раска, що з'явилася ненароком, ухопилася за nолу 
піджака Кулика, прудко тягла його від ванни ікри
чала. 

- Де горить, керовничку, де горить? 

Серед села ІІадуркунато збилася отара овець 
і бекала різними голосами. Якісь два круторогі 
моркачі зчинили двобій. З nохиленими головами 
вони грізно поступалися врозтіч, набирали розгону 
і nоті:м: одчайдушно гепалися лобами. 

- Гроомадоо, сюди гроомаадоо! - без пере
станку кричав Сергій. 
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Нарешті стямилися люди. Всі, що були в селі, 
гналися під _школу. Брязкіт ванни почули й ті, що 
були вже на Пісковій горі. Чоловіки, жінки і діти 
nерлися звідти в село, сподіваючись чогось грізно
го і неприємного. В короткому часі коло школи бу

ла вже вся хлябівська громада. 

- Вал, вал, ось тут мусить бути вал! - нака

зуюче крикнув Кулик. 

- Вал, ваал! - підхопив Сергій. - По лопа
ти, по гній, до роботи! Де ж ваші голови? Розте

лепи ви! Потопитнея хочете? 

Громада заметушилась. Ті, що жили край се
ла від Лопатина, захекано гналися до своіх садиб, 

ті, що мали хати ближче, верталися вже з лопата

ми; вулиця зароїлася хурами з гноєм. Кулик вир

вав з рук якоїсь баби лопату і почав копати землю 

і кидати її туди, де вода намірялася пробити собі 
жолобину. Інші скидали з возів гній. Від шкіль
ної огорожі аж до воріт Параскиного подвір'я ви

ростав вал. На ньому тупав ногами Сергій. його 
черевики обліпилися коров'ячим калом, штани ни- ~· 

жче колін покрилися плямами. А вал ріс угору, 

вода теж росла, впираючись у його долішню похи

лість. Коли сонце павиело вже над морозовицьки
ми вербами, робота була довершена. Сергій зліз з 

валу і підійшов до Кулика. 

- Що ж, людина все ж таки ще може проти

ставитись природі. 

Аж ось підійшов до них Язеп Бубон. Він зу
пинився перед Куликом, сперся на свою довбню і 

докірливо почав. 

- Га, а ви онде який єнтерес зробили. Вал та 
непотрібно насипали. Хоч і вчений, та й не знаєте, 

що риба любить у село з водою втискатися. Онде 
мій покійний тато казали, що лудового сома між 
хатами впіймали. От який єнтерес! А жаки мої 
онде просушені; де ж я їх заставлю, га? 
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його обстуnили хлопці. Хтось зажартував. 

-А що було б, коли б замість рибитавлізла 

в жак баба? 

Язеп сердито прижмурив ліве око. 
- Кажеш, у мій жак влізла б баба? Може, та 

Гапка Сльоза? А я її он цією довбнею навчив би 
часник їсти! А в нас вода тиха, хати тільки nід
мочила б, а я та он якої риби валовив би, - знову 

звернувся він до Кулика. -А тепер та мушу аж 

на прість їхати. Он що ви мені учинили! 

- Дядьку Язепе, он щупаки викидаються на 

болоті! -крикнув якийсь жартун. 

- А кинуло б тебе трястею! - nогрозив дов

бнею і вайлунато nопрямував на своє nодвір'я. 

Саме, коли люди намірялися розійтись, nоя

вився Іофе Ниеель Лейзеревіч. За ним ніби мотор 

хmхкотів голова Ковзало. Представник райкому 
партії жваво прямував до валу. Розігнався і ба

дьоро почав спинатися no його nохилості. Але но

ги його поковзнулися; втратив рівновагу, скісно 

впав на живіт і обсунувся схилом додолу. Руки 

аж по пахви забруднилися йому гноєм, живіт і но
ги були червоні від коров'ячого калу. Хтось заре

готав у натовпі. Іофе швидко встав на ноги і крик

нув до Ковзала: - Падсаді! 
Ковзало nідпер долонею його задню nохилість, 

і таким чином йому вдалося добратися на чубок ва
лу. його носатий вид тепер nеретворився в лицар
ську nозу; nідніс скісно руку, nоказуючи захід сон

ця, що мінливою nозолоттю мерехтів на водяних 

nросторах. 

- Таваріщі!- звучно крикнув він.- Велика 

сила природи, та не зрівнятися ій з трудом людини. 

Он море води падкатілось nід наше село, але ми її 
nабєділі. Спільна праця, таваріщі, це запорука nе
ремоги, це успішна боротьба за існування. Спільна 

праця, таваріщі, довела нашу соцілліетичну країну 
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до нечуваного добробуту; спільна праця здвигнула 

заводи, побу.дувала нові міста, піднесла до висот 

життєвий стандарт трудової радянської людини. 

Спільною працею і ми побудуємо собі світле і ра
дісне майбутнє. КолгосП, ось де сяйво нашого зав

тра! Ми ось тепер показали, що потрапимо зроби

ти; спільними силами лобідили стихію природи, 

завтра ми спільно побудуємо колгосп. Далой дріб

ні господарства, да здравствуєт колхоз! 

- Урра! - крикнув під валом Бугай, якого 

підтримав голова Ковзало. Але громада мовчала. 

Сутінки вже потрохи затінили її; вже поповзли во

ни між хатами, ледь проглядними хвилями павиели 

на обрії, окутуючи темними серпанками фігуру 

представника райкому партії. 

Тиждень пізніше появилася в «Полєской nрав

дє» нотатка про Хляби. «Завдяки ініціятиві това

риша представника райкому партії, Іофе Ниеель 
Лейзеревіча, трудящі села Хлябів з успіхом при

пинили весняну повідь, що загрожувала селу». 

** * 
Пінськ потопав у сонці, крислатий каштан на-

проти дому Богдановичів білів рясним цвітом. Ма

руся пог ля дала крізь відчинене вікно на білу ко

рону дерева і думала про Собакіна. Вразлива її 
вдача, що завжди схилялася приймати ніжність і 

і красу, стояла тепер віч-на-віч з людиною, яка не 
мала ні краси, ні ніжное ти. От поставити б його) 

Собакіна, під цим пишним каштаном, і білий цвіт, 

либонь, з досади почав би струшуватись з гілок і 
падати додолу. Опецькуватий його вид у «рубахє», 

на вШІуск підперезавій військовим пасом, з невід

ступним револьвером при лівому боці, примарливо 

бовванів їй вдень і вночі. Почувалася сернятком, 
яке переслідує вовк. Дівчина щойно тепер усвідо

мила собі, як далеко загналася по ковзькій дорозі. 
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Рятувало її ще те, що енкаведист цілими ночами 

перебував у жовтих касарнях. Що він там робив, 
дівчина не знала; по мі чала однак, що з :кожним 

днем очі його паблискували гостріше. Пожадли
вість чи паблиски осатаніння? Дівчина якраз схи

лялася до думки про пожадливість. Не було сум
ніву, що Собакін хоче її за всяку ціну здобути, хо
че нею насититись досхочу. Бережучи свою не

винність, ось уже чотири місяці дівчина водить ма

нівцями непогамований енкаведівський темпера

мент. У вихідні дні він завжди намовляє її, щоб 
пішла з ним до :кіна. 

- І потім пішки опівночі додому? - прижму

рювала іронічно очі. 

- Я був нікчема, - каявся Собакін, - мало 
того- я був свиня, але таке вже ніколи не повто

риться. Пєлюшкінові, моєму шоферові, я nрика

зав, щоб він витріпав мені щоки. «Пєлюшкін, не 

бійся, лупони мене по хmці - я заслужив! З най
гарнішою квіткою Пінська повівся, як грубіян. Бий 
мене, Пєлюшкін». Але він: «Не можу, товаришу 

лейтенант. У мене рука тяжка, зорі від болю nо
бачите, і тоді що буде зі мною? Прикажіть гепати 

головою в стіну, буду гепати, але бити вас не на

важусь». Ах, Марусенько, яким же зіллям прихи

лити твоє серце до мого серця? 

Ця словесна ніжність явно суперечилась з його 

виглядом; бездушне звучання :його голосу насто

рожило дівчину. Знала, що колись оцю словесну 

ніжність заступить непогамований вибух самця, і 
тоді важко буде їй устоятись. Пам' .ятаючи про за

лізничний готель, вона тепер боялася авта; вечора
ми нікуди не виходила, щоб не наткнутись на ву
лиці з енкаведистом. Зате інколи дозволяла собі 

пройтися з ним вдень, не дбаючи, що думатимуть 
про неї мешканці Лунинецької. Спершу він безцере-

316 



монно вдирався до п дому, сідав на канапі і нама

гався бавити всіх анекдотами. Але комічні розпо
віді нікого не смішили; Маруся, замість сміятися, 
супнла брови, старий Валентин зичливо ховався у 

вітальні, зате Єфросинія не відлучувалася від доч

ки; товклася по кухні і зизом приглядалася енка

ведистові. 

- Ну вот, молодой чєловєк, - безстрашно 

штурмувала вона енкаведиста. - Коли б ви зволи

ли впсповідатись у церкві святої Варвари, підозрілі 
жаринки у ваших очах щезли б. Совість то ваша, 

кажеться мені, подірявлена. Он, коли сусідський 
кіт полює на горобців, такі ж очі має, як і ви, моло
дий чєловєк. Усе ж таки інтересно знати, що ви 

поробляєте довгими ночами в жовтих каса рнях? 

Це було найдошкульніше запитання для енка

ведиста, і він відразу ж багровів від люті, прагну

чи потайкирозчавити стару нахабу; раз навіть, за
буваючись, доторкнувся рукою до кобури, але швид

ко стямився і голосно зареготав. Маруся це помі

тила, личко її поблідло, і вона допитливо вп' яли

лася в очі енкаведиста. 

- Ну ж ви, мамаша, кривдите мене безпідстав

но. Ну, ось яку маєте мамєньку, Марія Валенти

новна! - безвиразно повернув він свою голову до 

дівчини. 

Непогамований, крайнє суворий до своіх жертв 

у жовтих каса рнях, він чомусь боявся ста рої Єфро

синії. Худюща подоба жінки у чорному халаті ввп

жалася йому духом божевілля, таким, як і він, ко
ли трудився за жовтими мурами. Вона тепер час

тіше домагалася, щоб він привіз зі Львова Льоню. 

Добре пам'ятала його обіцянку і при кожній наго
ді сШІала нею енкаведистові в очі, ніби розжареним 
піском. 

- Ну вот, збрехали ви, молодий чєловєк, -
навипmньки ходила вона півколом коло канапи, 
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показуючи жовті пеньки в своїх щелепах. - Де ж 
ваше русское: слово? Льоню не привезли і вобще 
неясвоетями нас потішили. А тепер теж брешете) 
молодий чєловєк. Он кажете, що любите мою доч, 

а ховаєте своє родинне состояніє. 

Енкаведист здрігнувся. 
-Ну, ви, мамаша, не знаєте, що говорите. 

- Як то не знаю? - вибалушила очі Єфроси-
нія. - А жена ваша то як? Разьві не пише вам 

листи? 

- Нєт, ма маша, я холостяк, - обганявся він 
від ста рої, ніби від докучливої оси. 

Такі розмови нарешті стримали його від час
тих відвідин Марусі; він тепер чатував на неї. Коли 

по нічній праці приходив на свою квартиру, не ля

гав спати; крізь вікно своєї кімнати зорив ріг дому 

Богдановичів, прагнучи, щоб дівчина вийшла з-за 

нього на вулицю. Як тільки його прагнення здій
снювалося і дівчина, виходячи із-за рогу хати, по

тім спрямовувала свою ходу до міста, Собакін тоді 

нашвидку вдягався і поспішав за нею назирці. На

здоганяв її на першому перехресті вулиць, і тоді 

вже не могла від нього відчепитись. Саме тепер 

дівчина поглядала на пишноту каштанового цвіту 

і до дрібниць пригадувала останню свою зустріч з 
енкаведистом. Наздогнав її ненарок, за першим 

перехрестям вулиць; наблизився нечутно ззаду; 

всунув свою руку під її лівий лікоть і не пустив 

уже його, мимо протестів дівчини. Прилип до неї, 
ніби кліщ, і так рухалися вони вулицями, не про

мовивши до себе слова. Аж коли минули обліс

полком, Собакін легко скрутив ліворуч, тягнучи за 

собою Марусю. 

-Куди ви? 

-До парку, Марія Валентиновна. Тільки до 

парку, зазнобушка ти моя. 
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Маруся скорилася, і вони знов мовчки подали

ся вуличкою -до парку «культури і отдиха». Вони 
вільною ходою прямували між камінними фігура
ми до річки. На березі сіли на лавку так, що мо

гли бачити плесо річки і потойбічні болотяні рів

нини. 

-Остогидло життя без тебе, Марусенько. 

Дівчина мовчала. Відчула тремтіння його ру
ки на своїй спині. 

- Так далі не може бути. Мусиш бути моєю; 

кочет того, чи ні - будеш моєю. 

- Ну що ж, якщо ви холостяк, тоді прошу, 

звольте в Загс. 

- За два тижні підемо в Загс! - твердо ска

зав Собакін. 

Дівчина затрусилась. Дивилася на енкаведис

та широковідкритими очима, не розуміючи, чи був 

це жарт, чи поважний намір. Собакін з роздутими 
нізрями дивився на неї, потім ніби обручами стис

нув її в своїх обіймах. Масивні його губи боже

вільно всмокталися в малинові дівочі уста. Мару

ся хотіла крикнути, але уста її були заткані його 

губами, з усієї сили сіпнулась, але руки його за
лізними обручами зчавили її боки. Пив, пив солод

кість з її уст до безтями, по-тваринному; дівчина 

перестала борсатись, він тоді відірвався від неї, щоб 

пересапнути, і хотів знов усмоктатися в неї. Але 

в цю ж мить дівчина розпачливо штовхнула ліктем 

йому в зуби. З масивних губ потекла кров; відчув 
клейку рідину на підборідді. Швидко вийняв з 
кишені хустинку і витирав нею похопливо свої гу

би. Нижня щелепа його спухла; був гидкий тепер, 
була це опецькувата карикатура, радше подоба 
орангутанга. Зірвалася з лавки і хотіла втікати, 

але він ухопив її за руку. Дівчина скрикнула. Еи
каведист мав уже її на руках і прямував до річки. 

- Втоплю! Вперту хахлушку втоплю! 
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- ТоІШ! - замолотила ногами в повітрі дів

чина. 

Але голос її наче б протверезив його. Він зу
ІШнився над урвищем і поставив її на ноги. Вона 

важко сапала і, задихуючись, жбурляла в нього не

нависними словами. 

- Жонатий? Питаю - жонатий? Чого ж об
дурюєте? Хочете, щоб була вашою наложницею? 
Паствитись хочете над моїм тілом? О ви, негідник 

ви! Коли ви вже дасте мені спокій? Хахлушка? 
Ще ніхто мене досі, крім вас, не називав хахлуm

кою. Та як хочете, можу бути й хахлушкою. Це 

не ганьба. А вашою ніколи не буду! Якщо при

ідете по мене вночі чорним вороном - отруюсь, чу

єте - отруюсь! Не дам себе зганьбити, не дам! 

Тупнула ногою і побігла головною алеєю між 

камінними фігурами в напрямі облісполкому. Ен

каведист уже її не переслідував. 

Маруся в тисячний раз передумала цю подію, 

не сказавши про неі ні словечка своїм батькам. Во

на й тепер вдивлялася в білу корону каштана і ду
мала, думала про загадкове власне майбутнє. Ій 
кортіло надвір, весна кликала на вулицю, над річ

ку; чомусь отак знічев'я навіялась думка про Ку

лика. Батько їй дещо розповів про нього. Стис

нувши правою долонею борідку, похитав головою 

і кинув загадковість до вух дочки. 

- «А я вашою дочкою цілком не зацікавле
ний», от що сказав майстер по історичному дєлу. 

-Ах, папєнька, які ж ви дивні, які ж ви дивні, 

- засміялася вона до рідненької борідки. - Гуса-
чок з попівського гусятника, а потім дім поправи. 
Ах, яка знаменита партія! 

- Ну й смійся собі, доню, смійся, дай Боже, 
щоб ти ще не плакала, -замугикав старий, вдря
nуючись на канапу. 
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І от весна надворі, в думках Собакін з Куликом. 
Пригадала якраз Набережну вулицю. Який же він 
був тактовний· і делікатний; nригадала й загадко
вого діда зі страшними чорними очима. «3дєшияя, 
я здєшняя», глумом засичало в її голові. Невже 
«простоязичіє» справді щось підрядне, глуму варте? 
Невже русска мова з уст Собакіна має бути «куль

турною мовою», а українська мова з уст Кулика 

має бути «Простоязичієм» ? 

Очі її спинилися потім на сусідній огорожі з 
червоною хвірткою. Ії знайомство з енкаведистом 

nочалося якраз коло тої хвіртки: безмовне, nідгле

дливе; спершу вона його nідгледіла із-за вікна, nо

тім відвідини з Копицею. 

Аж ось, на хідничку, що сполучував двері су

сідського дому з хвірткою, появився Собакін. Був 

у «рубахє» на випуск, з револьвером nід лівою ру

кою і з вШІХаним портфелем у правій руці. Ішов 

отяжіло до хвіртки. Дівчина сховалася за заслону 

і одним оком слідкувала за рухами енкаведиста. 

Вайлувата nоспішав, видимо, до жовтих касарень. 

Коли вже був подалік від огорожі, раптом повер

нувся і поглянув на вікно вітальні, надіючись та

ким ЧИНОМ «ПрИГВОЗДИТИ» ОЧИЦЯМИ ДіВЧИНУ За ВіК

НОМ. Та Маруся nередбачливо ховалася за засло

ною доти, аж немила вайлувата фігура зникла за 

виступом мурованого дому перед перехрестям ву

лиць. Знала, що енкаведист тепер не скоро вер

неться на своє помешкання. А її ж кортіло до мі

ста, над річку; колись розрадою для неї був парк, 

але тепер він лякав дівчину суворими кам' .я ними 

фігурами. Наперед тішачись вільним буянням по 
місті, вона ще помагала матері прибрати хату, п'е 
помогла зварити обід, ще заштопала сорочку бать

ка і щойно тоді безжурно вийшла на вулицю. :ма

ла на собі білу сукню в дрібні сині квіти; тонна :в 
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пасі і по-жіночому округла в талії, уподібнилась до 
весни, що вже буйно запліднилась життям. Знала 
собі ціну: не одне мужеське серце спалахне, коли 

побачить іі такою. Усе, все в неі було до дрібниць 
жіноче: хода трохи лінива, ота чарівна кволість, 
сповнена інтимними принадами, оцей стан з nруж

ним бюстом і округлими nлечима, оце личко, тро

хи опалене сонцем, з великими зеленими очима. В 
нормальних обставинах ця краса ввела б її у світ 
комфорту і кар'єри, але тепер ця краса- ніби ча

рівна квітка на гноєвищі дійсности, де голодні nси 

шукають огризків. Ось-ось брудна лапа собача мо

же наступити на цю квітку і втоптати її в смердючу 

елизину. Та Ма ру ся не думала про таку крайність 
- вона всім своїм єством відчувала весну. Вдиха

ючи весняну свіжість, вона побачила сусідку Лике

рію Филимоновну, дружину колишнього nоштаря. 

Це була солідна дама, що однак не мала терпцю 

зберігати в собі таємниці. Це вона nроговорилася 

перед старою Валентинихаю про листи до Собакіна. 

Завдяки Ликерії Филимоновні родина Богданови

чів знала, що Собакін жонатий. А той теж уже 

знав, що його особиста таємниця «виnурхнула на 

волю» завдяки його господині. Можливо, що енка
ведист уже й «Притиснув до стіни» Ликерію Фили

моновну за її непогамований язик, бо та, nобачив

ши Марусю, озлоблено шмигнула за свою хату. Дів

чина загризла нижню губу і пішла далі вулицею. 

Саме їй назустріч поспішала легкою ходою її nо
дружка Ліза, дочка вчителя. Маруся Привіталася 

з нею; зупинилася навіть, щоб перекинутися сло

вами. Але Ліза чогось зніяковіла, скупо посміхну
лася і бездушно сипонула словами. 

- Ніколи, душечко, спішуся. - І швиденько 
віддалилась, не оглядаючись. Маруся знову за

гризла нижню губу. Ось крамничка Радіона Сму

шки, тепер замкнена, але колись дівчина щотижня 
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робила тут для мами закупи. Радіон мав дочку, 

що була замі)_Кня і яку з чоловіком ще зимою ви

везено на Сибір. Дівчина минула крамничку і :ко
ло відчиненої брами наткнулася на старого Радіо
на. Крамар уп'ялився поглядом у дівчину, проста

кувато сплюнув собі nід ноги і сховався за брамою. 

У зелених очах появилися сльози, і це були сльо

зи досадливого болю. Крадьком внеушила очі бі
лою хустинкою і наблизилась до першого nерехрес

тя. Тут цілком ненароком заступила дорогу сво

ій хресній мамі, літній Ользі Никифоровні. Дів

чина щиро nрпвіталася з нею. 

- Ах, це ти, Марусю? - наче б здивувалася 

старша жінка.- Цвітеш он як, нівроку. А он мою 

сестру з чоловіком та дітьми замкнули на Береській. 
Може б ти, Марусенько, слівце якесь nромовила? 
Він тебе, дитинко, nослухає. 

- Хто це такий «він»? - нашорошилася дів

чина. 

- Та ж твій любчик, миленька! - nростодуш

но сказала Ольга Никифоровна. 

- Ніяких я любчиків не маю! - обурилася 
дівчина. 

-Он як розnаніла! -кинула вслід за дівчи
ною. А в думках, либонь, укладала nрокльони. 

Такі «nривітання» не були несподіванками для Ма
русі. Колись nривітні жителі Лунимецької вулиці, 

щирі і посміхнені, тепер явно сторонилися від неі. 

Коли минула друге перехрестя, побачила, як і 

завжди, nодалік виступ жовтої стіни ославленої на 

всю Пінщину енкаведівськоі твердині. Стіна була 
освітлена сонцем, наче б радість промінчикамн тан
цювала по ній. Дівчина подумала про контрасти: 
зовні сяє весною ця споруда, внутрі безперебійно 
крутяться велетенські жорна і nеремелюють на по

рох людські радощі, людську гідність і людську 
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волю. Саме від того відступу прямувала до пере

хрестя якась згорблена людина. Втягнена шия в 

рамена, хода млява, майже спотикалася від утоми 
чи, може, від виснаження. Дівчина вже ось на

мірялася перейти вулицю, але щось наче б її зупи

нило. Проте, згорблена людина ще була далеко, і 

дівчина перейшла вулицю, але на потайбічному пі

шоході ще зупинилася і вже не могла відірвати сво

го погляду від пригорбленої людини, що була вже 

цілком близько. Ось вона наблизилася до пере

хрестя, зизом поглянула на дівчину і хутко пере

тяла Лунинецьку і Каралином попрямувала до Пі

ни. Дівчина зойкнула і, перебігши назад вулицю, 

погналася за нею. 

- Сєрожа! Сергієчку, це я, Маруся! 

Але Пригорблена людина, хитаючись на ногах, 

явно втікала від неї; ноги її плуталися, і дівчина 

дуже швидко наздігнала її. 

-Сергієчку, Боже милий, Сергієчку, що з то

бою? - вхопилася за його рам' я. Вона вибухнула 

плачем і тягла його назад, на Лунинецьку. - Як 
ти виглядаєш, як ти виглядаєш. Боже милий, у 

тебе ж очі попідбивані, губи спотворені. Тебе кату

вали, не крути головою! Тебе катували. Спина зі

гнута, товкли тебе по хребетному стовпі, не запе

речуй, не заперечуй! 

- Ось яка моя сестрінка! - заіскрилася іро
нія в його підпухлих очах. - Ублагороднилась ти, 
Марусе, ошліфувалась, північним вітром підштов
хувана- летиш, нівроку. 

- Сєрьожа! - різко перебила його Маруся. 

- Ну от, чим глибше в ліс, тим більше дров. 
Ще недавно «Р» ти вимовляла твердо, а тепер, як 

і годиться, пом'якчуєш на московський лад. Сєрьо

жа, Харьков- знаменито! Доброго вчителя маєш. 
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- Боже милий, як ти говориш до мене? Ходи 

до нас, ходи, .тобі треба відпочити. 

Сергій покрутив головою. 

-Ні, ні, дякую за запросини. Мені спішно в 
Хляби. - Подумав і: - А як будеш говорити з 

«НИМ» - не вступайся за мене, можеш тільки мені 
пошкодити. Парт~ера ти вибрала нічого собі, мо

торного молодця, «С істєнно русской душой». 

- Сєрьожа! 

Але той уже не слухав її; відвернувся і отяжі

лою ходою попрямував схилом Каралину до Набе
режної вулиці. Маруся супроводила його широко 
відкритими очима аж до виступу дому на розі На
бережної вулиці. Пригорблена nостать незабаром 
зникла за тим виступом, і дівчина відчула в собі 
якусь отупілу порожнечу. Наче б хтось близький 
і дорогий відійшов від неї, і він замкнув її в зачаро

ваному колі, де порожнеча і страхіття самотности. 

** * 
Випадкова зустріч із Сергієм спричинила дів-

чині душевне терпіння і безсоння. Вона безпере

бійно порівнювала його в уяві таким, яким знала 

колись, з цим останнім, з Каралинеької вулиці, при

горбленим, вимученим і скатованим. Ось що мо

жуть зробити з людини в жовтих :касарнях! Ця зу

стріч, це ще одна хмара на її весняному небі. Ве

сна, пишна, в золоті сонця, в ароматах бузка - бу

ла не для неї. Морок дійсности закрив їй і сонце, 

і весняну радість. Вайлувата тінь Собакіна лягла 

не тільки на ній, але й на її домі. Колишні подруж

ки, зичливі сусіди втікали від неї, ніби від прока

женої; дім її батьків обходжено і здалеку nоказу

вано на нього пальцем: «Он, під цим дахом зав'я
залася «Любов» із злочинцем». Якщо :камінь :ко

титься з гори, котитиметься далі й далі, аж до ос-
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танньої мети - до багна або до калабані з брудною 
водою. Чи ж вона не отой камінь, що котиться по 

похилості? 

Вдень уже не появлилася на вулиці; ненависні 
погляди сусідів відстрашили їі від вулиці. Користа
лася з весни тільки вечорами на власному nодвір'ї. 
Оrак сяде на лавці під хатою і безвиразно блукає 

зором по небі. Та небесна синява з зірками не да

вала дівчині заспокоєння. Небо мовчазне і байду
же, зірки мерехтять однаково для тих, що моляться, 

і для тих, що грішать. І що ж це таке гріх? Що ж 

це таке дівоча чистота? Ніби на виправдання nри

линула до неї в гості з минулого століття мотор

ненька і чарівна Ляміль Стендаля. Заплатила nа

стухові, щоб у лісі nознайомитися з «коханням». 

Хто ж ближче життя-Ляміль чи вона, Маруся? 

Та платила, щоб дознати розкоші, а ось для неї 

платять і то як платять, а вона боїться цієї розкоші. 

Чи не мука це безглуздої здержливости? Аж із-за 
сусідського nаркану: 

-Мрієш, зазнобушка ти моя? 

Маруся здрігнулася. На паркан сперлася чо

ловіча тінь, очі її світилися пожадливими жарин

ками. І тут її виІШШгував! Тінь перестрибнула 

паркан, і перед нею стояв уже енкаведист. 

- Не nроженеш? 

Дівчина мовчки посунулася і дала йому на 
лавці місце. 

-Чудова ніч,- хриплаво озвався він. 

- Завіщо ви скатували мого сестрінка? 

- Якого сестрінка? 

- Сергія, вчителя з Хлябів, 

- Ах, це он про кого! Потурбували його без 
мого відома. Чорти! 

- Хто ж це ті «чорти»? 
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- Урядуюча шушваль. Усього не пршшльну

єш. Закон забороняє будь-кого бити, та інколи на

глядачі нарушують цей закон. Він тобі скаржив

ся, Марусенько? 

Маруся зніяковіла. 

-Ні, він мені не скаржився. Я тільки підгле

діла, коли він виходив з жовтих :каса рень. 

-Це був прикрий недогляд, і таке вже більше 

не повториться. 

- Ви поважно це :кажете? 

- Можу навіть дати слово чести. 

- Ну, ваше там слово чести, - іронією про-

звучав її голос. 

Енкаведист підеувувся до неї ближче; вона не 
відсунулася від нього. 

- Хочу з вами поговорити, товаришу лейте-
нант. 

- Прошу дуже, в чому справа? 

-Чому ви без кінця і міри арештуєте людей? 

- Перебільшуєш, Марусенько. Ми тільки де-

кого арештовуємо. Нема в світі влади, щоб не аре

штовувала злочинців. 

- Злочинців? - відсунулася від нього дівчи
на. - По-вашому дочка Радіона Смушки з чолові

ком злочинці? Може, сестра моєї хресної мами з 

чоловіком та дітьми теж злочинці? 

- Невинних ми випускаємо на волю. 

- Сказали б :краще: «Висилаємо на Сибір!» 
Що ж це таке? 

- Дурненька ще ти, зазнобушка, - весело пе

ребив енкаведист. - Коли б ти усвідомила велику 

ціль комунізму, інакше говорила б. Коли хочеш 
доброго врожаю, треба кидати на землю добірне 

зерно. А щоб мати добре зерно, треба відділити 
полову. І наша партія прагне добитися доброго 
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врожаю в майбутньому. Щастя і радість тільки в 

комунізмі. 

- Слова та й годі! - посміхнулася дівчина. 

- Як можна будувати майбутнє на сльозах і горі? 

- Нда, - мимрикнув він і подумав, що ця на-

ївненька міщаночка напевно не допуститься такої 
«Єресі», коли за пару років докладніше познайо

миться з пролетарською владою. -Все ж таки я 

не радив би тобі зловживати словами перед сторон

німи людьми. Щоб критикувати, треба знати, :кого 

:критикуєш. Да, Марусенько. 

-Ви сказали, що «радість тільки в :комунізмі», 

- далі вела дівчина. - Що ж таке ця радість? Он 
люди, що стоять у черзі перед кооперативою, он ті, 

що в ешелонах їдуть на Сибір, хіба ж це сцени ра

дости? Для приречених - трагічна доля, для тих, 

що залишилися на волі - непевність та грізна nе

ресторога. Хіба ж це джерело радости? Ви ска

жете, що все це робиться для майбутніх nоколінь, 

гаразд, хай і так буде. Але майбутні покоління 
хіба ж можуть бути щасливі, :коли переслідуватиме 

їх кров предків? Для мене особисто суть радости 

не тільки добре попоїсти; для мене щастя і радість 

можлива тільки тоді, :коли, :користаючись свободою, 

бачу радість на обличчях інших. Ось ви визволи

ли нас, ще й рік не пануєте, але зникли крамниці, 
спорожнів ринок за манастирем, зникла nосмішка 

на обличчях наших горожан. Хіба ж це щастя? 

- Кожна зміна суспільного ладу кладе :на сус
пільстві свою печать, - вибуркнув енкаведист. -
Сміятимуться і тішитимуться люди, коли зживуть
ся з :новим ладом. 

- Крилаті слова та й годі, - глумливо сказала 
дівчина. - Якщо будуть сміятися «ПО пріказу», 
ніяка з цього потіха. А от ви: обіцяли привезти зі 
Львова брата, і куди ж nоділася ваша обіцянка? 
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Хочете, щоб я вам довіряла, а ви своєю поведінкою 
насторожили моє серце. 

- Власне про Льоню я цілий час думаю і тур
буюся. Коли б ти знала, що я зробив для твого 

брата, ти інакше ставилася б до мене.- Нахилив

ся до її вуха і шепнув: - Женитися хоче. 

- З ким? - рвучко повернулася до енкаведи

ста, щоб вичитати в його очах, правда це, чи зви

чайна вигадка. 'Та вечірня темінь заслоняла його 
очі, тільки округле обличчя сіріло невиразною пля

мою. 

-Якраз у цьому й клопіт,- натякнув він.

Наречена його Ориською зветься, дочка контррево

люціонера, українського націоналіста. І взагалі він 

трохи задалеко загнався, я особисто поручився за 

нього. І все це роблю для тебе, Марусенько. 

- Льоня і українські націоналісти, - недо

вірливо засміялася дівчина. - Чого ви мене обду

рюєте, Семене Степановичу? 

- Може й краще, що мені не довіряєте, бо в "' 
цю романтичну пригоду важко повірити. Та ско

ро переконаєтеся, що не брешу. На літні канікули 

приїде твій брат, і тоді він тобі особисто про все 

розкаже. 

Голос його звучав упевнено і щиро. Недовір

ливість наче б постуnилася в її душі під тиском цьо

го голосу. Ах, чому ж нема змоги nоглянути йому 

в очі! 

Він ще підсупувся до неї; дівчина була вже на 

краєчку лавки. Заплющила очі і очамріло чекала 

на щось, що мало статися. Тяжка вузловата рука 

обхопила її стан нижче лопаток, немов пружиною 

притягнула її цілу до розпаленого тулуба, покри

того шорстким сукном солдатської рубахи. Пишні 

груди її здулися, і вона відчула на них другу ен

каведівську руку. Задихалася, якийсь наче б во-
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лохатий клубок заткав ій горло, уста. М'ясисті 

губи знов, подібно як і над Піною, висмоктували 

солодкість розкоші з малинових уст. «Це ось так 

нівечиться врода і краса, щоб запліднити цю красу 

гидотою і звироднінням», майнуло 1и. І щось не
самовитим протестом заметушилося в її серці. Во

на прудко відштовхнула від себе енкаrведиста і врив

часто просопіла. 

- Чому ви не чистите зуби? Чому не чистите 

зуби? 

Вона стрілою кинулася в кухонні двері, затріс

пула іх і: - Ох, Боже, чого ж я його підпустила 

до себе, чого підпустила?! 

- От і доч моя, угу, докотилась, значить, до 

самого краю, - звівся на канапі Валентин. - Іван 

Кулик, значить, гусаком осквернився, а от товариш 
Собакін... Воркотіли, он під стіною, ніби голуб' ята. 

Докотилась, значить ... 
За вітальнею рипнули фронтові двері, потім до 

кухні увійшла Єфросинія. В правій руці тримала 

букового валка від пшеничного тіста. 

-Вий мене, мамо!- покірливо підступила до 
неі Маруся. -Вий просто в голову, щоб довго не 
мучилася. 

-Цей валок на його голову, доню. 

- Ти підгледжувала? 
-Я стояла за рогом дому, я все бачила. Ко-

ли б ти не втікла, я з ним розправилася б. 

- Тихо, він ще, мабуть, під стіною. 

- Ні, він уже перестрибнув паркан. І синоч-

ком опікується, чи що? 

- Він бреше, мамо, він усе бреше. Кожне сло
во - брехня. Нічого не можна йому вірити. 

-Чуєш, старий? - повернула голову до :ка
напи. - Чи ти чуєш? 

-Та ти знов уже до старих справ. Я знаю тебе. 
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- Поїдеш по Льоню, поїдеш, голубчику. А як 

не поїдеш, хату підпалю і в полум'ї повішуся, а nе
ред тим тебе замордую. Стань но доню посередині 

кухні, стань. - Маруся :Qиструнчилася на вказаному 

матір'ю місці. Єфросинія скрадливо почала ходи

ти довкола неі. Розпатлана, півбожевільна, вона 
двічі обійшла довкола Марусі, тримаючи міцно в 
руці валок. 

- Он яка ти, - хрипливо озвалася вона. - А 
я все думала, що ти ще дитина. А в тебе он які 

девственні nринади! Корону б тобі на голову, і то

ді звольте поклонитися цариці-красавиці. Стій же 
доню, хай намилуюся твоєю красою. Он яка дочка 

моя! Коли б я такою була замолоду, не зв'язала б 

свою долю з папєнькою твоїм, що он борідку непо

трібно запустив. За чиновника вийшла б або за 
якогось охвіцера. Тоді ще і чиновники, і охвіцери 

були по-панському воспитані, не те, що тепер. Руч

ку молодій дамі цілували, зустрівшись на вулиці, 
під козирок честь давали або шляпу знімали з го

лови та любезна кланялися. А тепер он гаспид та

кий та лапу відразу за пазуху суне, скис би ти, ди
яволе нечистий! А ти ж як, доню? Хіба ж я не 

бачила? В очах nосоловіло, чи що? Защеміло в 

бедрах, чи що? Маю тебе бити, чи як? 

- Майстер по історичному дєлу і ручку поці
лував би, і nоклонився б, - загугнявив на канапі 

Валентин. - Розум у нього ясний, душа форменна, 
серце делікатне. Великий інтерес мав би до тебе, 

Марусю, та все вже nропало. Свій гонор імєєт, вот 

как! А Собакін усе затуманив. - Поглянув на 

жінку і: - Шуліка вловить курку на ходу, так би 
сказать, безнравственним порядком, і доч наша 

проnаде. Наслаждєнія жажде, сатанаїл! 

- Чому ти життя мені підрізуєш з тим Кули

ком, папєнька?- вибухнула Маруся. 

331 



- А Собакін тобі не підрізує? - підстрибнув 

на канапі батько.- Ніби й русский, а чорта має в 

печінках. І вобще, видається мені, що оті русскі не 

те, як здавалося нам. Он скільки народу пониво

зили! А наган, що у нього під лівою рукою? Ти 

думаєш, що він ним не стріляє? По-твоєму, кулю 

пустити в .лоб чєловєку, невинному, значить, мен

ше зло, аніж гусакові голову скрутити? І вобще, 

разві гусак не на те, щоб його їсти? Піп хнадор

ський і так не збіднів, а хлопчисько м'ясцем поласу

вав. Літаюче животне, чи те, що на чотирьох бігає 

і травицю скубає, nризна чене для ж ол удка чєло
вєка. Да гусак всьо равно, з'їв би його батюшка 

чи мальчик Кулик. І коли б не оний гусак, судьба 

Кулика, кажеться мені, мужичком остався б. А так 

відпокутував та ще й образованіє он яке здобув! 

Це тобі не жарт. Коли б не вибухла війна, профе

сором гімназії був би чи якимсь вищим чиновни

ком удостоївся б. Вот как! 

- І Сергія катував, чи що? - вела своє Єфро

синія, кружляючи довкола дочки. 

- Ах, мамо, яка ж я дурна, чому я вставилася 

за Сергія. Він тепер його знищить. Якщо ще й ти 

винесеш цю тайну за поріг, тоді напевно пропаде 

Сергій. Він мене просив, щоб я нікому не казала, 

та я бажала йому помогти і от, проговорилася. Ма

мо, вони його скатували у жовтих касарнях до та

кої міри, що навіть витовкли з нього молодечу ба

дЬорість; він подобав на стару людину із згорбле

ною спиною. Ох, мамо, як вони потраплять бити; 

б'ють до безтями, до божевілля. 

-Вот і «СВОЇ», русскіє, значить, «однокровниї», 

-мугикнув Валентин на канапі. 

- Невже наш Льоня жениться? - раптом зу-

пинилася віч-на-віч з дочкою Єфросинія. 
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- Він брехав, мамо; він хотів мені придобри

тись, щоб легше мене здобути. Коли б Льоня же

нився, напевно повідомив би нас. 

- А вот, Собакін n:равду казав, Льоня дістві

тєльно жениться, може, вже й оженився, - мляво 
сіла на кріслі Єфросинія. Валентин з цікавістю 

наставив вуха, Маруся, все ще стоячи посередині 

кухні, допитливо поглянула матері в очі. - По
слухайте ж, що я он бачила в сонному відєнії. Он 

стоїть велика, велика церква, куди більша від на
шого собору. Широка дорога припорошена лєпєст

нами рож, а по боках кучеряві липи, покриті цвітом; 

біжить ця дорога між липами, в сіянії сонця та до 

оних широких церковних дверей. І ось на високій 

дзвіниці бамкнув дзвін, сумно, протяжно, а потом 

як заграють дзвони різними тонами, як попливе му

зика широко й далеко! А я самотня сховалася за 

ЛШІУ та й жду на якесь чудноє собитіє; серце ж моє 

б'ється в грудях, точно канарейка в клітці. Що ж 

воно таке? Аж он на дорозі ви строївся довгий по- .. 
хід: попереду дєвушкі з розпущеним волоссям, з 

вінками на голові, в руках жовті кошики з много

цвєтними лєпєстками. Ідуть, ідуть, співають і ки

дають на дорогу лєпєстки. Аж ось і якісь молоді 

дами в довгих білих шатах; ідуть поважно, із задер

тими головами; тримають обіруч таци, а на тацах 

зірки морганієм чудесно іскряться. А за тими да

мами - о Господи! - стрункий молодий чєловєк 

у чорному костюмі, а возлі нього красавіца русо

волоса із золотою короною на голові. Іде ця пара 

величаво за дамами, вногу, тримаючись за руки. 

А краса ж, краса, очей своїх не можу оторвать від 

білого личка, над яким блистить діямантами золо

та корона. А він, молодий чєловєк, у чорному ко

стюмі - яка повага, яке достоїнство, тільки ж, Бо

же милий, чому він у чорному? Навіть у чорній 
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сорочці, в чорних рукавицях, тільки бантік голубий 
під бородою. А серце мое все сильніше непокоїться 
в грудях. Аж ось він ніби нехотя поглянув на ме

не, і я впізнала - Льоню. «Синочку, це я, твоя 

мама!» - кричу. Але він не почув мого голосу, 

він уже дивився на широченні церковні двері, до 

яких підходили вже девушкі з кошиками. Ось во

ни підіймаються камінними сходами до цих дверей, 
ось двері широко розпахнулися. Співаючи і розки

даючи лепестки, вони білою річкою почали влива

тися в церкву, а за ними дами з тацами, а за дама

ми Льоня з нареченою. Тримаються за руки і крок 

за кроком все ближче до дверей, все ближче. Он 
ще блиснула золота корона з діямантами, он ще 

бачу дорогу русяву голівку синочка мого, і похід 

замкнувся. Двері тяжко зачинилися, на дзвіниці 

дзвони замовкли, а на копулі появився великий 
чорний хрест; розп'явся широко й високо, ген аж 

під облака. Дивлюся, аж на дорозі, замість лепес

тків, постелилося жовте лшюве листя. Подув хо

лодний вітер, і я затрусилася. Ось яке віденіе я 

бачила протлої ночі! 

Маруся рштом затулила долонями свое облич
чя і вибухнула плачем. 

- Чого ж ти плачеш, доню? - задрижав го

лос матери. 

- Це від щастя, мамо, Льоню забрала - на

речена, вічна, пишна і невблаганна! 

Вона мерщій кинулася до вітальні, і звідти до

линало до кухні її здушене ридання. Єфросинія 

знерухоміла на кріслі, переносячись, либонь, дум

ками до величавого походу, що зник за широкими 

церковними дверима. 

** * Все склалося якнайкраще - о дев' .ятій годині 

Собакін вибрався до жовтих касарень, не забувши 

33~ 



й цього разу поглянути на вікно Марусиної віталь

ні. Півгодини згодом пошта принесла листа з від
ділу освіти. ·Маруся розпечатала листа, спішно 

прочитала і потім побігла до матері, щоб похвали

тися новиною. 

- Викликують, :мамо. 
- Так хочеться тобі вчителювати, доню? 

- Неробство вже мені остогидло, до того ж 

і життя наше ... Он тато нездужає. 
-Він тільки маркерує, доню, збісився старий. 

Бач і ще раз викрутився. Невже тепер такий закон, 
що навіть поїздом не можна їхати? Чому іншим 

продають квитки і чому якраз нам не вільно цього 

зробити? Підмовив начальника залізнодорожного, 

сатана, щоб тільки викрутитися від дороги. Он 

який твій батько! 

-Ні, мамо, тато нікого не підмовляв. 

- Та чому ж ті, що були переді мною, куnили 

квитки, а мені касир звелів почекати? Якусь за

писку осторонь прочитав і потім: «Ви, гражданка, 

далжни прінєсті с НКВД путьовку». Що це все 

має значити? А я ж думала, що цього разу вже 

старого виряджу до Львова. 

-Ах, мамо, мамо,- почала обціловувати ма

мину руку Маруся. - Льоня ж не дитина, щоб аж 

по нього їхати. Прийде час, і він сам прибуде. Не 

побивайтеся тільки. 

Трохи заспокоївши матір, дівчина потім вибіг

ла на вулицю і швидко попрямувала до обліспол

кому. Ішла Лунинецькою насторожена: з ніким не 

здоровилася, на нікого не звертала уваги, нікого не 

хотіла бачити. Була ніби вШІадковою гостею на цій 
вулиці, де все було для неї чуже і байдуже. Швид

ко минула оба перехрестя і потім опинилася перед 

масивними мурами облісполкому. Юна і легка, во

на хутко побігла сходами на перший поверх. На 
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мить ще зуrmнилася перед дверима відділу освіти 

і потім, стукнувши в них рукою, Граційно увійшла 
до кабінету Єлісеєнка. Завідуючий, як і завжди, 

сидів за бюрком і щось писав на урядовому арку

ші. Маруся поклала на бюрко листа і сіла на 
кріслі, напроти завідуючого. Єлісеєнко відклав на 

бік листа і пильно поглянув на дівчину своїми стра

шними сивими очима. 

-Ми розглянули вашу заяву,- почав він по
русскому.- Ви, отже, хочете вчителювати на селі. 

Освіта ваша, звичайно, відповідня,- вийняв з шух

ляди Марусину заяву з гімназійним свідоцтвом зрі

лости. - Як же у вас з білоруською мовою? 

-Не знаю білоруської мови, товаришу завіду

ючий, - зашарилася дещо здивовано дівчина. -
Но, может бить по-русскі? 

- По-русскі ... задумливо nереповів Єлісеєнко. 
- На жаль, у нас по селах тільки білоруські шко-

ли. А ви де ж училися русекої мови? 

- Я, звичайно, в школі не вивчала русекої мо

ви, бо тут узагалі не було русских шкіл, но я по 

похождєнію русска. 

- «По проісхождєнію», - лагідно поправив 

завідуючий. -Ну і як же мені з вами договорити

ся? - раптом почав він по-українському. 

Українська мова з уст завідуючого вкрай зди

вувала Марусю. Вона пригадала, що й Собакін не 
вважав її за русску і жартома обзивав її «Хахлуш

:кою», від чого вона відпекувалася з усією рішу

чістю. А тепер і завідуючий Єлісеєнко заговорив 

до неї осоружною мужицькою мовою. Невже він 

уважає її за селюшку? 

- Мені трохи дивно, - з нотками докору по

чала вона,- що ви, товаришу завідуючий, говори

те до мене такою ось мовою. Хіба ж у Совєтському 

Союзі має якесь значення «малорусскоє нарєчіє»? 
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-Ну, голубко, бачу, що ви в цьому заштатно

му містечку ~еть відстали від життя. - Очі заві

дуючого перетворилися у вибалушені округлі опук

лини, з яких стріляла в дівчину не то іронія, не то 

злоба. - Малоросія вмерла тоді, коJІИ вас ще й на 
світі не було. Тепер є тільки Україна і український 

народ, що має свою українську мову. Є в нас і ін

ші народи, як от великий русский народ, білорусь

кий народ, азербайджанський народ, грузинський, 
вірменський. Наша влада спеціяльно опікується 

культурами і мовами народів, що входять у склад 

СССР. Доцільно було б вам познайомитися з Ко

ротким курсом історії СССР, Короткою історією 

ВКП (б). - Він навіть написав на папері назви 

книг, які доручив Марусі прочитати.- Якщо будете 

в нас працювати, неодмінно екзамінуватиму вас з 

доручених вам :книжок. 

Маруся пахилила голову, личко її почервоніло. 

Щось у ній бунтувалося; русекість з її душі нія

кою мірою не хотіла поступитися. Коли б таке nо

чула від Сергія чи від Кулика, напевно закотисто 

зареготала б, але тепер ось сидить вона перед стар

шою людиною, перед неабиякою фігурою, людиною 

напевно освіченою і досвідченою, до того ж ще й 

завідуючим освіти, в рямках якого хоче працювати. 

- Вибачте мені, - прошепотіла вона, і в го

лосі її звучала покірливість. - Батько мій старий 

- недомагає, мама хвора, а жити треба. Я думала, 

що ви мені дасте працю хоч на селі. 

- Так вам хочеться на село? - лагідніше вже 

сказав завідуючий.- Думаєте, що на селі вам лег
ко буде?- Ці слова звучали наче б загадково, не

мов натяк перестороги. 

Саме з бічної кімнати увійшла Зіна. Висока, 
пишна, в чорній сукні до стану; на шиї блищали 

ій разки штучних перел. Вона мовчки поклала пе-
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ред завідуючим якийсь списаний nапір; завідуючий 
nробіг по ньому своїми очима і поклав під текстом 

свій підпис. 
-Ну от, громадянка Марія Валентиновна хо

че від нас місця на селі,- озвався він по-русскому 

до секретарки.- Знайомтесь. 

- Я вас уже бачила на вчительському балю. 

Ви Марія Богданович? - В чорних очах секретар

ки змалювалася зичливість з домішкою здивуван

ня. В її уяві чомусь постав опецькуватий Собакін; 
порівняла його з цією ось красунею, і по її устах 

пробігла ледь помітна посмішка. Не була це nо

смішка погорди, було це щось ніби співчуття, бо не 

уявляла собі, щоб ця гарна дівчина з великими зе

леними розумними очима захотіла зв'язати свою 

долю з вайлуватим енкаведистом, грубим і безогляд

ним, до того ж ще й жонатим. 

- Ви любите село? - В чорних очах здогад

лива прозорість. 

- Бо я знаю? - знизила плечима Маруся. -
Хочу працювати, і взагалі там -спокій. 

- Спокій? «Чому не кажете, що хочете втікти 

від Собакіна ?» - докінчила в думці. Евиділася їй 
Маруся наївненькою, недосвідченою. Село, бід

ненька, уявляє як закуток спокою і затишку. А не 

знає того, що в місті ще якось може викручуватись, 

ще якось може водити манівцями непогамований 

енкаведівський темперамент, а от на селі напевно 

цей темперамент дуже швидко замотав би її в свої 
любовні сіті. Маруся зробила на неї своєю красою 

велике враження, як відомо, причинок до заздрости 

для кожної жінки, проте Зіна відчула до неї якусь 

сестринну любов, і їй хотілося чимось помогти. 

- Ігнатіє Ігнатієви:чу, ви ж обіцяли мені поміч
ницю. Чи погодилися б ви, Маріє Валентиновно, 

працювати зі мною? - Вона потім допитливо no-
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глянула на свого шефа; Маруся теж благально зир

кнула в сиві с~рашні очі, які їй тепер увиділися на

віть лагідними. 

-Прийдете за два дні, і я тоді дам вам оста

точну відповідь, - по надумі сказав офіційним то
ном Єлісеєнко. 

Коли б Маруся була досвідчена і коли б знала 

нові обставини, напевно правильно зрозуміла б цю 
дводенну проволоку. Тоді збагнула б, що її долю 

вирішуватиме не Єлісеєнко, навіть і не Собакін; ви

рішуватиме хтось, хто над Собакіним і над Єлісеєн

ком. Зіна знала ту «магічну постать», і ним був 

секретар облкомпартії, товариш Сушков. Зіна вза

галі багато чого знала, як те, що та «магічна ло

стать» колись, ще за царя, коротала роки на каторзі 

в Сибіру і там познайомиласяіподружила з таким 

же каторжником Ігнатієм Ігнатієвичем Єлісеє:нком. 

Роки чисток проминули для них щасливо, може, 

тому, що Єлісеєнко ввесь час працював за межами 

України, чомусь поблизу Сушкова, який ніколи не 

забував свого приятеля. Між собою говорили вони 

на «ТИ», Сушков часто жартома обзивав свого при

ятеля «Впертим хахлом», а той не залишався борж

ником і «Величав» приятеля «Вєлікорусскім бато

гом». Але виміна таких «чемностей» відбувалася 

за щільно замкненими дверима, в прилюдних же 

місцях вони були офіційно натягнуті, звертаючись 

ОДИН ДО ОДНОГО По-баТЬКОВі. 

І от, коли Ма ру ся знову зголосилася у відділі 
освіти, з обличчя завідуючого вичитала, що її спра

ва поладиана прихильно. Невидима рука зробила 

ласкавий жест до її бажань, і от Єлісеєнко буде 
тим, що практично здійснить ці бажання. 

- В понеділок приходьте до праці, - поважно 

заявив він. -А покищо, як хочете, можете в дечо
му познайомитися з вашим близьким зайняттям. 
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Він відчинив бічні дверІ 1 впустив до кімнати 
Марусю. Входячи, дівчина побачила ліворуч, у ку

ті, невеличкого столика з трьома шухлядами; здо

гадалася, що за ним, либонь, прийдеться ій працю

вати. Зіна привітала Марусю дещо стримано. Во
на вибачилася, що дуже зайнята, і попросила свою 
співробітницю, щоб трохи почекала. Вона була на

хилена над паперами, щось писала олівцем, потім 

переписувала рукопис на машинці. Маруся з ці

кавістю нишком приглядалася ій. Вправність паль

ців Зіни, що всі, від великого nальця до мізинця, 

блискавкою бігали по тастатурі, геть її захопила; 

чорні очі самовпевнено дивилися на свіжо відбиті 

рядки; тонкі пальці самотужки виконували безпо

милково чинність. «Я ніколи, ніколи так не потрап

лю» -досадливо подумала про себе. Не без лег

кої заздрости вперше відчула свою нижчість. Чим 

уважніше приглядалася секретарці, тим впевнені

ше пригадувала, в яких обставинах бачила вона іі 

на вчительському балю. Так, танцювала вона з 

Куликом; який танець танцювала, не пригадувала, 

натомість з усією точністю пригадала, як вони ба

дьорим ритмом кружляли між парами. Пригадала 

ще й те, як вона, Маруся, втікла з того балю. Бу

ла це химерність неповздержливого дівчатка, що не 

могло нічого кращого придумати. «Невже це була 

заздрість»? - призярлнво видула губи. · 

-Ну от, я вже й до ваших послуг,- підвела

ся за бюрком Зіна. Вона потім підійшла з Мару

сею до порожнього столика; була на пів голови 

вmца від своєї помічниці. З шухляди вийняла гру

бу книгу «Прибутків і витрат» і звернула увагу Ма

русі на рубрику, позначену червоними лініями. 

-Отут вписуватимете цифри, а ось тут, наши

роких шпальтах, записуватимете, звідкіль ці nри-
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бутки чи витрати. Це нескладна робота. Зрештою, 

коли буде якась трудність, я вам завжди поможу. 

Слово по слові, і вони легко почали перекида

тися фразами. Маруся r.оворила так званим пін
ським русским язичієм, засміченим здебільшого 

українізмами. Ій навпаки здавалося, що вона го
ворить найчистішою русекою мовою. Та в ході роз

мови неправильні наголоси, невластива лексика, на

віть недоречна відміна деяких слів справляли весе

лість на личку Зіни. Ії бавило, що Маруся замість 

«застєнчивий» вживала «ВПЙортий», замість «Любо

питний» - «цєкавой». 

- Ах, по дружечко ви моя! - голосно засмія

лася Зіна. - Ви здається, родовита поліщучка? 

- Да, я здєшняя, - трохи зніяковіла. - А ви, 

коли можна знати? 

-Я з-над Дніпра, таке собі «степове перекоти

поле». 

Маруся її не зрозуміла. 

- Це таке зілля, що восени зірветься з :корін

ня, і вітер його гонить по степу. У вас його нема, 
тут болота. 

Наступного тижня дві дівчини зблизилися вже 
так, що почали звертатися до себе на «ТИ». Маруся 

дуже швидко опановувала працю, хоч гірше було в 

неї з впнеуванням текстів, і тут Зіна частенько ій 
помагала. Вільними хвилинами вони навіть почали 

ділитися особистими таємницями. 

- Як ти, Марусю, задивляєшся на мужчин? 

-якось паспитала Зіна. 

- Не маю ще виробленого nогляду. 

- Невже ще ти нікого не :кохала? 

-Ні, не :кохала. 

- І не :кортить ... ? 
Маруся почервоніла. 
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- Коли б зустріла відповідного, може б і за
кохалася. В загальному ж ставлюся до мужчин з 

недовір'ям. Занадто нахабні. 

Зіна посміхнулася; оте «Нахабні» вона в думці 
вІШравила на «Нахабний», і ним був ніхто інший, 
як Собакін. 

-А ти, Зіно? 

- Я зустрічала в своєму житті дуже багато 

мужчин. Більшість з них можна було б порівняти 
з котами в місяці березні. Кружляють, щетинять

ся, м'явчать і готуються до стрибка. Іноді навіть 
приємно спостерігати пожадливі очі, що іскряться 

вогнем. 

- О, світяться вогнем! - майже скрикнула 

Маруся.- Нічого в цьому приємного. 
-Коли натрапиш на судженого, матимеш і 

приємність. 

-Судженого ... замислилася Маруся.- Судже

ними переважно бувають ті, що силою здобувають 

нашу стать. Сила, як ти думаєш про мужеську 

силу? Чи не хітїла б ти мати такого, що м'язи

стими руками до болю потрапить стиснути твій стан? 

Отак зчавить, аж дух запирає. 

- Он яка ти! - здивовано погляну ла на по
дружку. - А я ж думала, що ти флегматичка. Не

вже він тебе стискав аж до болю? 

- Ти про кого? 

Зіна спам'яталася. Ось-ось було вже на її ус

тах ім'я енкаведиста, але в останню мить потрапи
ла ще здержатися і мимо ії волі чомусь проказа.і'Іа 

ім'я Кулика. 

Маруся закопилила губи і весело засміялася. 

- Ну й придумала ж ти, Зіночко! Кулик, ха
ха-ха, ось яка партія. Хіба ж він потрапить обій

мати і стискати? Нудний він, пренудний зі своїм 

сільським говором. Отак як зустрінешся з ним, то 
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тільки й те робить, що читає лекцн про так звану 

українську мо~у. І до того ж, і до того ж ... 
Зіна дещо здивовано стежила поглядом за лич

ком Марусі. А те личко .якось природно допасаву

валось до її слів; коли звучали слова легкої іронії, 
її nовні губи випиналися, коли говорила про стиск 

м'язистих рук, зелені очі займалися .якоюсь nожад

ливістю, і останнє «до того ж, до того ж ... » супро
водилось глумливою ноткою. 

-Що ж за оцим недомовленням, Марусе? 

- Може іншим разом, - nохопилася. - Зре-
штою, не знаю. Він якийсь ... бо я знаю, хоч і вче
ний, та все наче б одною ногою загруз у сільському 

болоті. 

- Чим же він тобі не подобається? - натиска

ла Зіна. 

-Усім!- різко сказала Маруся.- Не терплю 
його мови, не терплю його лагідного голосу, його 

ходи, його способу nривітання. Якась сила відпи

хає мене від нього. Несміливий він, якийсь до аб

сурду здержливий, словом - селюх. 

- А я хотіла б з ним мати сина, - мрійливо 
перебила Зіна. - І хотіла б, щоб він вдався в нього, 

в Івана. 

- Тоді неодмінно вліз би до nопівського гусят

ника! -вирвалося в Марусі. Вона миттю прику

сила губу і замовкла. 

-.Яка ж ти дурненька,- в задумі сказала Зі

на. - .Яка ж ти недосвідчена; жах, .як ти вразлива 

на дрібниці. 

Вона мовчки nриглядалася Марусі; .якась, зда

валося, злоба змалювалася в її чорних очах; Мару

ся не мала сили витримати її зору і спустила свої 

очі, закриваючи їх луковатями віями. 
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** * 
Невеличкий гнідун з білою головою трухтом 

біг між ланами жита, що вже вистрілювало тендіт
ним колоссячком. На солом'яному сидженні, між 

драбинами малого поліського воза, сидів Кулик; 

nобіч нього поводив віжками «адукат» Чиканюк. Чо
тири школи Хлябівськоі сільради вирядили його по 
зарплату до rосбанку. Мав у портфелі рахунок, по

значений рубриками. В рубриках були вшm:сані 

прізвища вчителів, кількість лекцій і в останній для 

кожного цифри місячної платні. Загальний nід

рахунок дорівнював трьом тисячам карбованців. 

Все це мусить потвердити відділ освіти. А потім
черга під rосбанком. Наперед знав, що за один 

день не полагодить справи. Черга бо під rосбанком, 

як nравило, була більша, ніж під кооперативами. 

Ще перед Морозовичами, на греблі, кортіло 
Чиканюка поговорити з ученим «Керовником», він 

навіть злегка і натякав то на те, то на ее, надіючись 

розворуІІШти співподорожнього і втягнути його на 
«Сурйозну бєсєду». 

-А он жито підмокло коло Кривого Села, -
показав рукою на дерев'яні хати, що були окутані 

зеленими вже вербами. -Багатий тут народ жи

ве, чуть не поміщики. Онде Карраул одних сіно
жатей мав сто п'ятдесят десятин. А поля, а лісу

поміщик та й годі. Жизня для нього теnерка неве

села. 

- Чого ж невесела? - озвався нарешті Кулик. 

- А чого ж має бути весела? Власть совєтська 

не nогладить його по головці. Звісно - :к буржуям 

у параграф оного запишуть. 

Іхали мовчки, потім Чиканюк почав з іншого. 

-Ну от, ви вчена людина, то скажіть, єсть на 

небі Бог чи нема Бога? Моя то голова, конєшно, 

не з тих дурних, а все ж не розумію. Он Іофе ка-
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же, що Бога нема. А за царя он генерали, суддІ 1 

адукати вірил;и в Бога, ще й каза..11и підсудним на 

хрест присягати. Неясність та й годі. Он за Поль

щі теж Бога реІІПІектірували, а чичас нема та нема. 
Неясність велика. Воно то ніби і одні праві, і другі. 
Одні кажуть, що Бог єсть і чудеса робить перед де
якими людьми, а другі - нема та нема. Я й собі 

міркую, що, мабуть, нема, бо коли б він був, пока

зав би свій лик хоч із-за хмар. 

-Ну і завели ж розмову, громадянине, -по

зіхнув Кулик. 

- Я воно з цікавости, товаришу керовник. Жиз
ня чоловіка коротка, кортить знати, як воно по 

смерти. Он Грицько Сучок... знизав плечима, на

суплено nомовчав і: - Куля, конєшно, наздігнала; 

руки розкинув і nрилип до землі. От і жизня. 

-Ви бачили? 

- Бачив, товаришу керовнику, бачив, - ще 

дужче насупився «адукат». -Як зайця ... отак уті
кає заєць, а мисливий тррах і готово. Виходить, що 
законоnисання неnотрібне, коли людину без слід
ства, без суду, значить, угроблюють. Поскільки це 

мало б бути уголовне діло, Грицько мусів би під
лягати відповідному nараграфу. А так сумнівати

ся треба, чи ониє nараграфи вобще є в судєйських 
книгах, а якщо є, то не мають ніякої сили, коли 

людину стріляють, ніби зайця в полі. 

- Я чув, що енкаведист хотів Грицька тільки 

налякати; цілився вище голови, а куля nотраnила 

в плечі. 

- Я бачив, я все бачив, - затрусився всім ті

лом Чиканюк.- І не енкаведист, а Іофе, із-за вугла 

Грицькової хати. Прицілився і влучив. Живе он 

між нами, nроnовідує щасливе життя і стріляє, са

тана ... 



Він раптовно замовк і з жахом поглянув на Ку
лика. 

-Я не смів вам цього сказати, але якось вир

валося. Ви, конєшно, мене не зрадите, а як доне

сете начальству, я пропав. 

- Цього б ще бракувало! - повищив тон Ку
лик. -Товариш Кокошкін ще не включив мене в 

ряди своїх робітників. 

- Це добре, що ви знаєте й про Кокошкіна, -
оживився Чиканюк. - Обмотав Хляби густим па

вутинням, до кожної хати нитку провів і вуха по

ослячому наставляє. Дурак! 

- Чому «дурак»? 

-Бо не знає нашого брата. Он Бугая доно-

щиком зробив; мовляв, слідкуй за всім, що Ковзало 

робить, а Ковзала зобов' язав, щоб мав на оку Бу

гая і інших. Параску ніби проти вас, вот как ... 
- Параску?- жахнувся Кулик. 

- Нда, Параску, та нічого не вийшло. Баба, 
звісно, бабою. «А де ж я, дурна, та в такі діла. І 
щоб та на керовника? І що ж я можу втямити?» 

Мене, конєшно, теж ·хотів обмотати. І виходить во

но ось як: Іван на Степана, а Степан на Івана. Всі 
мають бути сексоти і один одного мають umигува

ти. А не знає того, що він, Кокошкін, тільки чужа 

людина. Свій своєму завжди довіряє, свій зі своїм 

по душам, і тайна обнаружилася. 

- І Кокошкін знає про це? 

- Ще ні, але буде знати; шукатиме тих, що 

проговорилися; а воно всі проговорилися. Один 
одному на вухо: «Слухай, куме, я ж не ворог тобі. 

Он приказав мені Кокошкін за тобою слідкувати. 
Видно, власть тебе не уподобала». І благає, щоб 
нікому не казав. А той другий те ж саме іншому 
каже. Коли вище начальство довідається, Кокош
кіна заберуть з Хлябів, а людей, либонь, вивезуть 

у Сибір. 
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Вони минули Пліщичі і в'їхали на греблю, що 

між болотами бігла до мосту на річці Струмені. 
- І колгосп приспособляють, - по довшій мов

чанці озвався Чиканюк. - В маєтку приготування 

роблять. Іофе он вчора заглядав у всі хоромини: 
в панській оборі, каже, можна nомістити зо сто ро
гатини, в стайні багато місця для коней, в гусятни

ку, в свинятинку теж багато місця. Все воно ніби 

єсть для колгоспу. Вже й прошенія має: Бугай, 

Ковзало і ще пару чоловіка ніби просяться до кол
госпу. Значить, починається. І ніби сад великий 

єсть. А якже, білим цвітом побілився, яблук і груш 

восени вдосталь буде. 

- Ну і романтика етот сад, - вчора сказав 
Іофе, похожаючи між деревами. - А тут йому на

зустріч павич, той, поміщицький, з райдужним хво
стом. Іофе за ним, а павич кричить і втікає. Іофе 

гонить, а nавич між деревами; ніби чоловічий ум 
має, спритно за дерева, а Іофе вже :й револьвером, 

вже й стріляє, та де там застрілиш павича. Шмиг 

туди, шмиг сюди, потім махнув крилами, перелетів '" 
паркан і на болота. Дивно, що й казати. Ніби 

злий дух. 

-Чи люди бачили? 

-Бачили. Жахалися і сміялися. Дехто каже, 

що павич війну предсказує. 

- Це вже неправда, ніякої війни не буде. 

-А чого ж он над Бугом укріплення роблять? 

Чого он люди везуть дерево туди, чого? Чому nо

ширили і поглибили Дніпро-Бузький канал, чого? 
Щоб он муніцію підвозити на фронт. Знаємо, я сам 

колись у війську служив, знаю, що до чого. Як 

укріплевія роблять, значить, германець буде насту

пати, а як буде наступати, війна вибухне. Герман

ський закон, видиться мені, не решпектірує совєт

ського порядку чи пак государственного ладу. От 
і війна на ниточці. 
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Минули міст і брукованою вже греблею пря
мували до другого бетонового мосту, що вів до Пін

ська. Кулик озирнувся поза себе. Гребля була 

порожня. Тоді озвався суворим тоном. 

- Що ви робили б, коли б влада довідалася 
про нашу розмову? 

-Не довідається. 
- Може довідатися. Коли вас візьмуть на по-

ліцію, коли почнуть катувати, все скажете. Бити
муть, розумієте, і все скажете. 

-Я сказав би, що ви совєтську власть люби
те, тоді й не били б. 

-Не повірять. Вони не повірять. Чи чули, що 
«Москва слєзам нє вєріт»? 

- Ну то й били б. 

- Хто вам сказав, щоб мене забрали з собою? 

Іофе? 

- Ні, ніхто не казав. А ви ж нічого проти 
влади не сказали. Це я пробалакався. 

- Я нічого не сказав і не буду казати, бо це 

влада, бо це наша влада. 

-Та воно дісвітєльно, наша влада. Хоч і без 

законописання, та влада. Якщо я занедужаю на 

тиф, то це буде мій тиф, бо буде в мені. Нема ради. 

Вони в'їхали до міста і попрощалися. Кулик 

ішов Набережною і думав. Не сумнівався, що Чи

канюк говорив щиро, без зрадливого наміру. Та 

коли візьмуть його на пробу до жовтих каса рень, 

як Сергія, тоді може бути лихо. Відчув, що навіть 

мовчанка може бути нищівна для людини. За ви

значенням комуністичної моралі, він неодмінно му

сів би відразу ж податися до Собакіна і про все роз

повісти. Та він, Кулик, не міг бути «бдітєльним», 

щось, що окреслювало і формувало його «Я», бун

тувалося проти тої моралі. 

Була десята ранку, коли він постукав до дверей 
кабінету Єлісеєнка. Завідуючий сидів за бюрком, 
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як і завжди. Вирячкуватий, з худющим nоморще

ним обличчям, виглядав цього разу недоброзичливо. 

- Що ж вас привело до нас? - суворо озвався. 

Кулик nоклав на столі цаnі р з рубриками. Єлісе

єнко уважно nереглянув nрізвища вчителів, на чот

ках провірив цифри і потім потвердив документ 

своїм nідписом. 

-Ідіть nід r'осбанк, бо там напевно вже черга. 

- Якщо не дістану сьогодні гроші, то що мені 
робити? 

-Залишитесь і завтра раненько nідете до бан

ку. Посвідку про ваше службове nеребування в 

Пінську дам тоді, коли матимете вже гроші. 
Кулик подякував і став на ноги. Саме nрочи

нилися двері, і появилася М·аруся. Тримала в ру

ці якийсь папір. Побачивши Кулика, вона знія
ковіла, папір вилетів ій з руки і, коливаючись скіс

но, вnав на nідлогу. Кулик nідняв папір і ввічливо 

подав дівчині. 

- Коли дівчина бентежиться nеред nарубком, 

це гарна прикмета, -посміхнувся Єлісеєнко, здо

гадливо поглядаючи то на Кулика, то на Марусю. 

Він, звичайно, і цього разу говорив nо-україн

ському. 

-Ви тут nрацюєте, Маріє Валентиновно?- з 

ноткою здивовання nосnитав Кулик. 

-Добру робітницю маємо,- приглушив збен

теження дівчини Єлісеєнко. - Ну, так nосnішай
те, Іване! - по-панібратському наголосив він. Ма
руся здрігнулася і вкрай здивованими очима nогля

нулана гостя. Кулик легенько посміхнувся і швид

ко вийшов на коридор. 

- Боже мій, що за краса, що за краса! - мим

рив до себе. - Вона, разом з Зіною, неймовірне ... 
І яка зміна, яка повага, яка наче б материнська ні

жність. 
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Справді, бюрова nовинність дала ій якусь nо
вагу, ще недавня nустатливість провінційного дів
чатка перетворилася в якусь статечну поміркова

ність. Ії зовнішність була насичена якоюсь інтим
ною жіночою зрілістю. Всю його істоту вщерть 

вШІовнила вона, Маруся. Зіна тепер була для ньо

го чимсь побічним, далеким і нецікавим. Знов роз

двоєність його «Я» віджила в його серці. 
Коли прийшов під rосбанк, помітив довжелезну 

чергу. Зайняв місце на кінці і думав, думав про 

Марусю. Люди пасувалися до дверей дуже повіль
но; були тут прерізні урядовці: вчителі, працівники 

обкому, райкому, залізничники, поштарі, навіть по

жежники. Тримали в руках чеки чи якісь посвід

ки. Минала година за годиною, черга далі посува

лася дуже повільно. Нарешті за Куликом утво

рився предовгий ланцюг людей. Все було мовчаз

не, пануре; всі втуплювалнея в двері, за якими був 

довгий коридор, теж виповнений людьми. «Яка во

на, яка ж вона!» - метушилося в його голові. Аж 

раптом люди розступилися, у дверях появився 

якийсь урядовець і звучно заявив, що грошей уже 

в касі нема, що зацікавлені мусять прийти завтра. 

Люди неохотно почали розходитися. Кулик і собі 

подався пішоходом Кароливською вулицею. По

глянув на годинник. Була за п'ятнадцять n'ята. 

Пригадав, що якраз скоро будуть виходити урядов

ці з облісполкому, а з ними, либонь, Маруся з Зі

ною. Знав, що іншої дороги для Марусі не могло 

бути, як тільки Кароливською вулицею, і тому ішов 

нею повільно, зорячи, чи не йде йому назустріч. Не 

помилився, побачив Марусю ще здалека, як вона 

переходила через вулицю на nішоход, на якому він 

був. Ніби на пружинах наближався до неї, не зна

ючи, як з нею привітатись Ось секунда за секун

дою: ближче до дівчини, груди щось стискає, ніби 

школяреві під час nершого інтимного nобачення з 
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милою. Нараз пригадався йому Собакін. Так ось 
вона, любка Собакіна! 

- Це ви? - раптом чує її голосок. Вона пер

ша зупинилася. Не минула його з відверненою го

ловою, на личку з зеленими очима не помітна була 

холоднава байдужість. 
-Це я, Марусе,- притишено сказав він. 

- Вибрали гроші? 

-Ні, не вибрав. Завтра знов мушу ставати в 

чергу. 

- Ви будете ще й завтра? - В зелених очах 

уважливе зацікавлення. - Зіна розпитувала за 

вами. 

Кулик знизав плечима. 

- Де її помешкання? 

- На вулиці Переця. Відвідайте її, вона хо-

че з вами побачитись. 

- Дякую за посередництво, - знехотя вибур-

кнув. - Ви додому? 

- Так, я додому. 

- Піду з вами. Не наженете? 

- А потім до Зіни? Казанова з вас. 

- А потім може й до Зіни. 
- Ще й признаєтеся. І не сором вам? 
Кулик помітив, що вона тепер не та, що :ко

лись. Видно, пройшла «школу». Кокетерія в її 

голосі була нещира, забарвлена навіть легкою іро

нією. 

І не зглянулися, як скрутили на Лунинецьку. 

- Папєнька втішиться, - шепнула вона і з 

веселою міною кинула поглядом на Радіона Смуш

ку, що блиснув очима на неї у своїй хвіртці. «Хай 
подумають, що мій суджений», - подумала вдова

лен о. Он прилипла до вікна у своїй хаті Лукерія 
Филимоновна. Вона напевно ще сьогодні донесе 

Собакінові. Біситиметься енкаведист, ой бісити
меться. Так і чує дівчина прихриплий альт: «Се-
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мйон Семйоновіч, а Маруся с другім. Такіє чічас 

дєвушкі!» Коли блискав очима у хвіртці Радіон 
Смушка, Маруся тоді премнло щебетала до Кулика, 

коли ж зрівнялася з дімком Лукерії Филимоновни, 

Кулик відчув її теплу руку під своїм ліктем. Мару

ся цілком добре грала свою нову ролю, створюючи 

на рідній вулиці прерізні здогади та сплетні. Але, 

як тільки переступили поріг кухні, дівчина відра

зу ж перетворилася в іншу Марусю, байдужу і на
віть цинічну. 

- Ось тобі і пан Кулик, папєнька! Спеціяльно 
запросила, щоб тебе здивував своєю вченістю. 

Старий Валентин зірвався з канапи і простягнув 

до Кулика руку. 

- От і зволили до нас, от і добре. А ти, Ма
русе, значить, уже з бюра? Ну й добре, що разом 

прийшли. 

-От і натяк на сватовство! -вибухнула ре

готом Маруся. 

- Трохи наражувався, та що ж зробиш, - ущіп
нув Кулик і замовк. Він ображено відвернувся від 

дівчини і щойно тепер помітив, що Валентин був 

уже без борідки. Пригадав ще, що була вона в ньо

го гостренька, трохи навіть скидалася на ленінську. 

Єфросинія таки доп' .яла свого! 

- Що, що ви сказали, «Наражувався ?» - під
ступила до гостя дівчина. 

- Я чув, що по сусідстві живе? - вийшов з 
себе Кулик. 

- По сусідстві, молодой чєловєк. Стоглавая 
змія паселилась та зуби гострить на мою доч. Вот 

.які діліІІІКі ! 
-Папа!- крикнула Маруся. 

-Вибачте, панно Марусе, мені ніякого діла 

нема до вас. Прошу, вибачте. Я трохи образив вас, 

та коли б ви не спонукали мене до цього, розмова 
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була б приємніша. - Потім звернувся до Валенти
на. - Ну і щ~ ж чувати з Льоньою? 

-Ніби обіцяє в листах приїхати на літо до нас. 
Ет! - махнув рукою. 

- А де ж ваша дружИна? 

- Єфросинія? Кудись пішла. Мабуть, на стан-
цію. Тепер її щось жене туди, вмовила собі, що 
Льоню там зустріне. І так кожного дня, коли nо
тяг приходить з Лунинця. Наче б nомішательство 

ума, трохи побоююсь. Звісно, Льоня не приїде, а 

коли б мав приїхати, телеграму прислав би. Вот 
как. 

- Папєнька, іди по маму, - раптом сказала 
Маруся. 

- На станцію, чи що? 

-А хоча б і на станцію. Вона вже давно му-

сіла б бути, а її чомусь нема. Щоб щось погане не 
сталось. 

- Це ти сурйозно? - ще впевнявся Валентин, 
заскочено поглядаючи на дочку та косячись на Ку

лика. Потім промайнула по його обличчі ніби за

гадкова посмішка, і він nочав взувати черевики. 

Трохи посапував, бо, сидячи на краєчку канапи, був 

зігнутий; Кулик завважив, що з поспіхом зашнуро
вував черевики. Коли вже його ноги були в чере

виках, тоді старанно поставив під канапу сходжені 
капці, в яких він навіть лежав щодня на :канапі. 

Кулик і собі підвівся на ноги. 

-Ви не хочете почекати на мою маму?- зди

вулася Маруся. Вона задиркувато поглядала на 

нього і либонь думала, що він, Кулик тобто, справ

ді недолуге сотворіння. - А мама має якусь до вас 

справу. Саме вчора розпитувала про вас. Дивно, 

вона ніколи вами не цікавилася, а чомусь учора зду

малося їй пригадати вас. Правда, папєнька? 
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- Та я не знаю, я, по сущності, не знав, та :ко

ли таке кажеш, мабуть, цікавилася паном Куликом. 

Ну й добре, що розпитувала про вас, ну так тоді :й 
почекайте, а я збігаю на станцію. Та біда буде, 
коли вона впреться і не захоче зі мною вертатись. 

А вона потрапить отак з нічого штучку якусь ви
стругати. 

Він зиркнув на годинник, що тікав над :кана

пою. 

- Якраз добре складається - за півгодини nо

тяг прибуде з Лунинця. Ну, так ти, Марусе, з го

стем, значить, теє, не шуткуй, він готов ще образи

тись. Так я nішов. 

І приспішено подався на вулицю. 

- Так от ми і без свідків, - трохи єхидно 

озвалася Маруся. 

Кулик гостро поглянув на неї, не розуміючи, 

чому вона забажала бути з ним насамоті. Можли
во, що Собакін уже встиг призвичаїти її до таких 

обставин; насамоті, відомо, йому вигідніше залиця

тись. Очі його ж безсоромно вп' ялювались в її лич

ко, в її великі зелені оченята, в свіжі червоні ус

тонька. Настороженість в його серці топніла, ніби 

віск від вогню. 

** * 
- Пане Іване, - зміненим, наднвовижу поваж-

ним тоном озвалася Маруся, -я хочу з вами по

радитись, я потребую вас до одної справи. Чи не 

відмовитесь? 

Кулик знизав плечима. 

- Це залежить, до яких справ потребує ча рів

ничка з зеленими очима,- жартівливим тоном nо

чав. - Я не з тих романтиків, що з заплющеними 

очима годиться на всі примхи гарненької дівчини. 
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-Ось який ви! - здрігнулася вона.- А я ж 
думала, що ви, як той лицар, все зробите дамі, що 

їй забагнеться. 

- Є речі, які перерQстають можливості лица
ря. Ви ось можете бажати самоцвіту з місяця, а ли

цар не матиме спромоги туди полетіти. 

- Пане Іване! - піднесено перебила його. -
Льоня, мій брат Льоня ... Ось дивіться, купа листів 
від нього, і це листи напевно не з-під його руки. 

Щось там у Львові діється. Мама вірить, що це від 

нього, але я бачу, що це не його письмо. Так, ці 

листи хтось інший nише. 

Кулик з великою увагою почав читати Льоні 
листи. З маленькими відмінностями були майже 

подібні до себе. Стиль їх був .якийсь натягнутий, 

наче б нещирий. Не вичуналося справжньої туги 
сина, що хоче .якнайшвидше побачити своїх бать

ків. Були писані за одною схемою, наче б з метою 
продовжувати розв'язку справи чи просто замилиm 

очі тим, що нетерпеливо чекали на близьку і дорогу 

особу. 

- Яке ваше враження? 

- Ось у останньому листі обіцяє, що приїде до 

Пінська на літо. Чого ж вам ще більше треба? 

Друга половина червня не за горами. Почекайте. 

- Я питаю про враження? 

-Залишіть це моє враження для мене. Зреш-

тою, ці листи, мабуть, розглядав ще хтось інший, 

куди хитріший від мене. 
-Натяк на енкаведиста? Так. Він розглядав 

листи, ми навіть хотіли через нього спровадити Льо

ню. Обіцяв, і нічого не вийшло. 

- Хочете, щоб .я поїхав до Львова? 

-Так. 

- Перед вакаціями не зможу. Коли б вибрався 

на свою руку, звільнили б з посади і посадили б у 

тюрму. - Подумав хвилинку. - Але є ще одна мо-
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жливість, коли ви мені приобіцяєте заховати абсо
лютну таємницю. Годитесь? Гаразд! Отже я маю 
друга, що проживає тепер у Львові. Це мій колеrа 

з віленського університету. .Якщо .я йому напишу 

листа і попрошу, щоб розвідав, напевно не відмо
виться. Згода? 

Дівчина кивнула головою. 

-З вас дуже солідна людина, - щиро сказала 

вона. - Можливо, що я досі не доцінювала вас. 

-А вивдечому змінилися, хоч ... 
- Чому не говорите до кінця? 

- Ви тепер умієте поважніше говорити, хоч та 

мова, та мова. Чому ви все ще дакаєте та штока

єте? Навіть зробили поступ у російській мові. Не

вже вас «Підтягнув» Собакін? 

- Ви хочете зі мною сваритись? 

- Хорони Боже! Тільки прикро. 
- .Як Сєрьожа? - раптом перестрибнула на 

інше Маруся. 

- Не знаю такого! - відсік ій Кулик. 
-Ну, ну, Сергій, хай буде по-вашому. 

-А-а, Сергій. Нічого собі, трохи хворіє. 

- Хворіє... задумливо мимрикнула. - Що ж 

йому? 

- Мабуть, простудився. 

- Простудився. -Вона прижмурила очі і по-

хитала головою. - А я ж думала, що ви не потра

nите брехати. А ви, все ж таки, умієте неправду 

:казати. Покалічив його? 

- Покалічив? Хто ж його міг би покалічити? 

Кажу ж вам - простудився! 

-Ох, не вдавайте, не вдавайте. Ви прекрасно 
знаєте, ви все знаєте. Чому ж викручуєтесь переді 
мною? Невже .я аж така непевна, підозріла, що 
треба переді мною аж скриватись? Чому не гово

рите щиро? 
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-Марусе! - різко перебив її, - не говорімо 
більше про це. Вистачить! Ви хочете щирости? 
До таких, як ви, не можна бути щирим. 

Маруся позіхнула. Вроджена її флегма вираз
ніше позначилася на її обЛиччі. Це було щось, що 
підкреслювало в ній якусь безмежно чарівну жіно
чість. Ось дивись, мовляв, яка я повільна в рухах, 

яка наче б отяжіла, але коли вже раз притулю твою 
голову до свого лона, то не скоро випущу їі зі своїх 

обіймів. «З такою б жити! Таку б мати у своєму 
домі, до такої б повсякчас приглядатися і голуби

ти, пестити!»- захоплено думав Кулик. Життя б 

для нього попливло, ніби широке плесо Прип'яті, 

спокійно, впевнено в обрамуванні кучерявих бере

гів верболозу. «Ах, мрії, мрії! Ніби молоденький 

школярик. А дійсність? Ось ця краса, ця весна, 
цей зрілий плід розкішного овоча, що потрапить лі

ниво позіхати, віддається, либонь, Собакінові! 

- Чого так дивитесь на мене? - раптом nо

сміхнулася. -Знаю я вас, усі ви однакові, мужчи

ни тобто.- Вона ще раз посміхнулася, лШІнула ві

ями і кокетливо поспитала. - Чи ви кохаєте Зіну? 

- Кохаю... Зіну? Що з вами? 

Дівчина вже не допитувалася; вона тільки при

глядалася йому. Помітила, що він, Кулик тобто, 

не такий, як їй досі ввижався. Обличчя було в ньо

го мужеське, густі чорні брови сміливими луками 

відділяли високе, інтелігентне чоло від орбітів, в 
яких жарілися вольові темносІрІ очі. Порівняла 

його з Собакіном і жахнулася. Зіна має меткіше 
від неї око! Хотіла б мати з ним сина ... Ну, ну ... 
Пробудилася в її серці якась раптовна заздрість. Зі
на захоплюється ним, Куликом. А вона? О, вона, 
не Зіна, вона знала собі ціну. Була менше пишна, 

зате більше притягаюча. І раптом її уста глум

ливо видулися. 
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- Я чула, що ви ще хлопчиком виїхали аж до 
Вільна? 

- Так, я ще хлопчиком виїхав з рідного села. 
- Так, так. Чому ж оце ви підліткам ... у да-

лекий світ? 

- Знаю ваші натяки! - вибухнув нагально, 
майже злобно. - Та впевняю вас, я ще не морду
вав людей. Я ще нікого не замордував! 

- Ви це про Собакіна? 
- Так, про вашу любов, Собакіна Сємйона Сє-

мйоновіча. А тепер виганяйте мене з хати, я навіть, 
як хочете, піду геть, бо говорити з вами, це мука 

для мене. І чого я вас зустрів на Каралинській ву

лиці, чого заплентався аж до вашої хати? Смієте

ся? Смійтесл! - Був якийсь безпорадний, навіть 
смішний. Прагнув почути від неі істеричний крик, 

тупання ніг, неповздержливу злобу. Але Маруся 

була спокійна, помітив навіть наче б якусь лагід

ність у її очах. Вона поглядала на нього, ніби ма

ма на розбрикану дитину, чекаючи терпеливо, аж 

ця дитина заспокоїться. Проте неповздержливість 

Кулика її трохи гнівала, а ще більше, либонь, nри

гноблювала, коли згадала все те, що пережила і чо

го дозвала від жителів Лунинецькоі. 

- Ви с:хвилювалися, аж nочервоніли, - з нот

~tою прихованої іронії сказала вона, протягаючи ок

ремі слова. - Невже вас так міцно болить, :коли 
мова про ваше дитинство? Невже в обороні того ди
тинства мусите вдаватися аж до крайніх засобів 

про «мордування» людей? Не можу ж думати, що 
таку ось крайність спрямовуєте в мене? А якщо 
такі страшні гріхи має хтось інший, навіщо ж це 
говорите мені і жбурляєте очима зневагу в моє об

личчя? Ах, Іване, - з чуттям наголосила вона. 

-Ми є в рівній мірі нещасливі, і нам не личить 

сваритися. Ви марнієте на селі, nриглядаючись 

скатованому Сергієві, а я тут ... Чи, може, ви заз-
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дрите? Якщо заздрите, то може й кохаєте мене? 
А якщо кохає~е, то навіщо ж відкриваєте своє серце 
для Зіни? Навіщо? Бліднете? Вколола вас? - Ії 
брови раптом стягнулися, по личку пробігла якась 
розпачлива нетерпеливіс-іь. - Ах, Боже мій, наві
що все це здалося! Хіба ж теnер має якийсь глузд 

кохання, nодружнє життя, вірність? Хіба ж тепер 

кохання сполучене в подружжя матиме якусь трив

кість? Ось до nрикладу я взяла б з вами шлюб, ми 
були б чоловік і жінка. І що з цього? Хіба ж ми 

могли б закласти родинне гніздечко, обвестися ді

тьми? Можливо, що ще nершої післяшлюбної ночі 
nостукали б у наші двері непрошені гості, і тоді 

було б і по коханні, і по nодружньому життю, і по 

родинному гніздечку. Хіба ж не знаєте, скільки 

ешельонів пішло на схід, ешельонів з людьми, і всі 
ті люди напевно і кохали, і були одружені, і мали 

дітей, і мали наречених, словом - мали nляни і 
мрії, і все це розвіялося, щезло, бо дійсність, ох! 

дійсність ... 
«Це називається правдиве відчуття трагізму 

дійсности», - подумав Кулик. І вголос. - Навіщо 
про це говорите? Вистачить бачити цю дійсність, не 
слід, однак, думати про неї і калічити собі нерви 

і гумор. 

-Це nравда, Льовелясе мій!- раптом засмія

лася безжурно. Кулик насуnився і зрадів одночас
но. Оте «МіЙ» nремнло залоскотало йому в серці, 
натомість отой «Льовеляс», це вже пряма стріла в 

Зіну. 
-Сідайте ось тут, коло мене,- посунулася на 

канапі, роблячи для нього місце. - Не червонійте, 
ради Бога! Невже я така, що розбурхує вам кров? 
Ах, ви, ви... Ну от ви вже коло мене. Це добре, 
тільки не трусіться, не люблю, коли хтось побіч 
мене труситься, ніби в лихоманці. То ж розпові

дайте мені про королівну, що в рожевих санях мчить 
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по снігу, за Стиром. Чи ви справді бачили її у сні? 
-Королівну, за Стиром ... пригадував собі і не 

міг пригадати.- Так, я вам розповідав, про коро
лівну, хоч це не був сон, це була, не гнівайтеся, 
вигадка. Ви тоді були ніби дівчатком, якому nо

трібні казки, і я, пригадую, вигадав для вас казку. 

Була вона, здається, якась кострубата, навіть недо
речна, бо й тоді ви, Марусе, були nримхлива і на
віть недоречна. 

- Я так і думала, що ви тоді вигадали, і тому 

я вам не мог ла ві рити. І ось коли я вперше вас nо

бачила, чомусь уява моя відобразила жовту латать 
на болотах за Хлябами і вас ... у ликових nостолах. 
Широченний килим жовтого цвіту на болотах і хлоп

чик, що йде по цьому килимі в ликових пастолах! 

Зарожевіле обличчя, замурзане, засопливлене, це 

Кулик Іван! І я відчула тоді до вас нехіть, навіть 

ворожість. Може, це тому, що я в дитинстві вже не 

носила постолів, хоч мій батько, подібно як і ви, теж 

колись стрибав по купинах на болотах, вимахував 

пугою і зганяв худобу на сухіші місця. Не люблю 

я отої nостоляної і болотяної ідилії! 

Кулик задумливо мовчав із nохиленою головою. 

Вона nовернулася личком до нього і воднла nогля

дом по його обличчі. 

- Чому ви nолізли до nопівського гусятника, 

чому? Таке ось чоло - поводила nальцем над його 
бровами, - найменшої рисочки нема на ньому; 

шляхетність і повнота інтеліГенції, і - гусак! Ах, 

бісик з вас, Іване! Чи ви відважні? Чи були nу

стуном у дитинстві, чи злобили тата, маму? 

-Я був вітрогоном, це правда, - мимрикнув. 

- На найвищі дерева вдряпувався, воронячі гнізда 

руйнував. 

-І бився? 
- Бився. Мене били, і я інших бив. Сусіди 

казали, що з мене буде або шибеник, або велика 

360 



людина. А тимчасом я ані шибеник, ані велика лю

дина. От та:кий собі совєтський службовець ниж
чого ступеня. 

- Чи ви колись кохали? 

- Бо я знаю? Дехто каже, що любов - ніби 
перелітна птаха: шугне крилами і зникне. 

- Ось яка потіха мені! - кокетливо засміяла
ся.- Признайтеся: кохаєте Зіну? 
-Я не думаю про неї. Вона nрекрасна, та я, 

либонь, не варт її. Чому ви її згадуєте? 
Очі його горіли вогнем, він стримував себе 

останками сил своєї волі. йому хотілося сnалахну

ти буйним полум'ям, вхопити її в свої обійми, ту

лити до своїх грудей і прислухатися, чи її серце в 

один ритм б' ється з його серцем. Відчував її близь

кість усією своєю істотою. 

- Що з вами? - скрикнула вона. 

Але він уже мав її в своїх руках. Сnершу бор

салася, але потім мляво піддалася його поцілункам. 

Близький був божевілля від надміру щастя. 

-Вистачить, вистачить, ще зарано, ще зарано, 

- вривчасто лебеділа, відриваючи свої вуста від 
його уст. - Усі ви однакові, всі, всі. Пустіть, не 

треба. 

Вона nрудко відштовхнула його від себе і знов 

уже сиділа на канаnі nобіч нього. Вона поклала 

на свої коліна оксамитову nо душечку і: 

- Це тому, щоб не електризувати твою кров 

теnлом моїх колін, - nогрознла nальцем. Кулик 

сумирно вже відкинув свою голову на nодушечці 

і мрійливо nоглянув на дівоче личко, відчуваючи 

її ніжне дихання. 

- Боже мій, яке ти маєш лискуче і буйне во

лосся! Чому я цього раніше не бачила? 

Оте «ТИ» чарами залоскотало його серце. 

- Для мене це сон, Марусенько, найчарівні

ший сон. Та боюся, що це тільки солом'яний во-
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гонь. Імовірно, що завтра вже ти будеш не такою, 

як у цю хвилину. 

- Можливо, що не буду такою, та nослухай 
тільки. Лікарі кажуть, що здоровій людині можна 

вмовити хворобу. Тільки треба nослідовно, безна

станно вмовляти ій, що вона хвора, хвора. Таку ж 

хворобу безперебійно вмовляв мені мій nапєнька: 

Кулик, го-го, Кулик, вчений, розумний, майстер по 

історичному дєлу. І так кожного дня, nри кожній 

нагоді. А я все порядком реакції: ні і ні, а він своє. 

А nотім Зіна... Чи ти знаєш, що вона сказала? -
Нахилилася до його вуха і дихнула nаморочним 

теплом: - Вона хотіла б мати від тебе сина! Вона 

так і сказала: А я хотіла б мати з Іваном сина! І 
від того часу щось перевернулося шкереберть у мо

єму серці. 

Кулик навіть не ворухнувся; вп'ялювався в неі 

своїм nоглядом і вірив, що говорила nравду. І знов 

відчув nриреченість свого роздвоєння. Нужденність 
його «Я» стояла між чорними і зеленими очима, ні
би бранденбурська куля, яку хочуть розірвати на 

дві половини баскі коні. Коли б отак nриголуби
ла його Зіна, чи не був би він таким, як ось у цю 
мить, лежачи горілиць на колінах Марусі? І поду

мав чомусь ще й про невловиму дівчину, якої бачив 

тільки сліди на снігу, там, за парком культури і 
отдиха, на річці. Коли ці чарівні і принадні, то та, 

либонь, божественно прекрасна зі своєю жертовні
стю. Де ж він, таємничий пророк в опорках, де? 

І хто ж вона, та невловима дівчина, що приносить 
нишком поживу та чисту білизну для цього nро

рока? 

- Чи справді твоя мама хоче зі мною бачи

тись? - по довшій павзі озвався він. 

-Ні, мама не хоче з тобою побаtn~тись. Зреш

тою, ще не знаю; можливо, що втішиться, коли 

застане тебе зі мною. Вона, до речі, тепер наймен-
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ше мною цікавиться, вона живе тільки Льоньою. 

А тепер скажи, чи щось сталося між вами? 

- Ні, ніЧого не сталося. 

- Це неправда! - різко перебила. 

В її очах малювалЗ:ся якась розпач. «Невже 
вона мене кохає?» - подумав Кулик, - «Невже 

заздрість виводить її з природної рівноваги?» Ди
вився на неї широко відкритими очами; nомітив, 

як ШІшні її груди підіймалися. Була, без сумніву, 

схвильована. 

- Зіна ніколи не потраШІть так кохати, як я. 

Ти мене ще не знаєш, Іване. Ох, Боже мій, яка ж 

я дурненька. І що зі мною сталося? 

Вона цілком забулася, вона, не nомічаючи, го

ворила рідною мовою, яку ще недавно зневажала. 

Була прекрасна, коли з чуттям виповідала чулі 

слова; була природна до крайности; її поліський 
говір побуджував у Кулика мрії. Он вона, на жов

тому килимі латаття! Не йде по болоті, прекрасним 

видом пливе над чубками моря квітів, не доторкаю

чись іх босими ногами. Нахилилася низько, низько 

і черкала своїми устами його чоло, щоки, перед

нісся. 

- Ось воно, щастя! - вирвалося з його гру

дей. Хотів обхшmти руками її шию, але вона пруд
ко nідвела голову. А в уха щось затікало, ніжно, 

невблагально. «Як, як то було?», nобивався в спо

гадах. «А, ось як було: Хай німотна серце гово

рить про благодать кохання!» Чудово вона сказала, 

і він тоді був теж щасливий, як ось у цю хвилину. 

Чорні очі ввпділися йому в усій красі; відчув свою 

мірноту, своє нестійке розполовинення. Відтворю
вав уявою її стан, її стрункість, її трохи енерrійний 
голос і порівнював його з тоненьким голоском Ма
русі, що нагадував йому спів солов'я в хлябівських 

чагарниках. 
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-Ти може й голоден? - раптом затурбува

лася Маруся. - Тато, либонь, не скоро вернеться 

з мамою. 

- Не треба, Марусе, я не голоден. 

Але вона його не слухала. Швидко подалася 

до комори і коли переступала поріг кухні, Кулик 
покрутив тільки головою в захопленні. Була нижча 

від Зіни, зате ніжніша в рухах, більш жіноча в та

лії, більш приваблива. «Вона призначена на жінку 
і матір, на добру жінку і на nрекрасну матір», -
думав уперто, з насолодою. «дійся воля Божа!» 

- шепнув до себе. «Я ніколи її не зречуся для 

Зіни!» 

Вернулася з їстивним, поставила на пальник 

чайника. Кулик щойно тепер помітив, що була в 

запасці в червоні квіти. Либонь, у коморі «Наря

дилась». Приготовлила підвечірок вправно, дбай
ливо заслала стіл чистим обрусом, поставила таре

лі, навіть принесла з вітальні китицю квітів і зна

йшла для них місце посередині стола. Кулик справ

ді був голоден; їв з апетитом і милувався тим, що 

все це приготовила йому дівчина, якою захоплю

вався. А вона, Маруся, нечутно поралася коло паль

ника і коли поставила перед ним горнятко гаря

чого чаю, Кулик відчув, що має коло себе ніби 
справжню дружину. Вона ж з приємністю поміти

ла, що він добре орудує ножем і вилками. Такт 

людини інтелігентної, з великого міста. Був про

стий в поведінці, рухи натуральні, міміка обличчя 

не вимушена. 

«Боже, як він далеко тепер від постолів!» - з 

гордістю nодумала. 

Коли вона ще подавала одне горнятко чаю, не 

стримався, взяв її за руку і притягнув до своїх 

грудей. Але на підлогу впало Марусине горнятко, 

що стояло побіч, і розбилося. Дівчина зблідла. 

«Не вір у забобони», - посміхнувся. 
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- Ні, не вірю, Іване.- Але чомусь інтуїтивно 

подалася до вітальні і зиркнула у вікно. За нею 
поспішив Кулик. Вона шеnнула до нього: - Хтось 

ходить під нашим домом. 

Сторожко наслухуваЛи, але за стіною не чутно 
було кроків. Потойбіч вулиці, напроти дому, самот

ньо мріяв галузистий каштан у промінні заходя

чого сонця. 

-Мені, мабуть, вчулося, - подивилася на 

Кулика. 
-я вийду, погляну ... 
- Ні, не треба, - спинила його. Вона якраз 

здогадувалася, що Собакін, либонь, уже вернувся 

з жовтих касарень. Лукерія Филимоновна напевно 

намолола язиком чимало дурниць. Коли буде зна

ти, що нема вдому батьків, напевно ввалиться до 

хати. Тоді авантюра неминуча. Здригнулася в жа

ху; відчула вперше, що розпачала б, коли б Кули

кові щось поганого сталося. «Це любов, це любов», 

-думала. Нарешті з'явився той, за яким тремтить 

серце. Взяла його руку, і вони повільно подалися 

до кухні. 

** * Уже стемніло надворі. Маруся замкнула на 

ключ двері. Потім вони примостилися на :.канапі. 

Кулик щось ій розповідав. Мав буйну фантазію і 
заколисував свою милу вигадливими розповідями. 

Говорив ій про чарівну квітку, що викохалася на 
пагорбку, між недоступними болотами, за Прип'.ят

тю. Ця квітка пелюстками цілувала сонце і виги

балася від вітерцю, ніби прімабалерина. До неї злі

талися солов'ї, співали чудових пісень і кланялися 

ій, ніби королівні. Маруся посміхалася і знала, ко
го Кулик має на думці. 

- Ах, баламуте ти мій! - куйовдила його 

чуприну тонкими теплими пальцями. 
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І раптом за кухонним вікном прорвався різкий 
крик. Маруся впізнала голос матері. Потім почав 
вигукувати і ВалентШІ. Маруся натиснула rудзик 

-світло залляло кухню. Миттю вибігли надвір. 

- Злодюга проклятий, ноги то поламав би! 
-верещала Єфросинія.- До вікна он добиваєть-

ся, а ти нічого й не чуєш,- визвірилася до дочки, 

яку побачила під кухонними дверима. -А з тебе 
такий, онде, мужчина, - це до Валентина. - А 
треба було за комір, проклятого, та в хату, та від

дати під конвой. Ах, ах, ще того тільки й бракує, 

щоб злодії та до моєї хати. 

В кухні вона трохи заспокоїлась, коли nоба

чила, що все на своєму місці. Кулик насторожено 

водив за нею поглядом, бо знав, що стара неминуче 

зачепить його. Але Валентинисі не спішно було до 
нього звертатись. Вона почала розповідати, з якою 

то надією чекала на свого синочка, там, на станції. 

Прийшов один потяг, зі сходу, від Лунинця, бо 
тільки звідти Льоня приїде до Пінська. Та Льоні 

не було. Вона тоді три години чекала на черговий 

потяг. Загули чавунні колеса за станцією, nотім 

люди почали втискатися :крізь прохід на станцію, 

але Льоні нема й нема. Вона тоді ще чекала і чека

ла на наступний потяг. І ось прийшов її чоловік, та 

їй не спішно було додому. Вона переконала Вален
тина, що потяг, який прийде за nівтора години, на

певно nривезе Льоню. Старий нетерnеливо чекав з 

жінкою, але Льоні й цього разу не було. Вона ще 

хотіла чекати, навіть лагодилася ночувати в nо
чекальні, бо вірила, що Льоня ось-ось nриїде. Тоді 

Валентин вдався на хитрощі. 

- А так, розтолкувать гарненько, то Льоня 

може й мафтанабільом приїхати. Мало ж тепер 

отих грузавиків бігає по дорогах. Отак руку nідій

ме на шосі і: Пожалоста, будьте любезні, завезіть 
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мене до Пінська. А шофер, коли не сволоч, конєш

но візьме ЛЬ<?НЮ і привезе на Лунинець. 

Він переконував стару так щиро, так наполег

ливо, що та поступилася, і ось вони вдвоє щасливо 

вернулись на ЛунинецьКу. Подарозі він ще й на
тякнув на Кулика, що, мовляв, «майстер по істо
ричному дєлу» зволив відвідати нас, Марусю, ли

бонь, взяв на око, бо «вираженіє ліца було влюб

лене». 

- Ну і що ж, молодий чєловєк, - знечев' я 
вп'ялилася очима в Кулика. 

Маруся трохи насторожено поглянула на ма

тір. Кулик злегка ворухнувся на канапі; під ним 

стара пружина неприємно рШІНула. 

- Бороду, сатана, зголив, а канапа ще рШІить, 

- злюще блимнула очима на свого чоловіка 

Єфросинія. - І коли ти вже направиш її, коли? 

Обсунувся, ніби салом' яне опудало, ніщо його не 
цікавить. А ніби й господар хати. Що ви на це, мо

лодой чєловєк? Чи весь ваш нарід мужеський та

кий? Замолоду п'ятами коло баришень притупують, 
груди вшшнають, голову ніби півень вгору, а як 

постаріється, то хоч на смітник викидай. 

-Ну, вже, вже поїхала, -мугикнув старий 
Валентин. 

- А хоч би й поїхала? Не подобається? Прав
да у вічі коле? Ох, мій Льоня, синочок дорогень

кий! Як думаєте, молодой чєловєк, чи він справді 
оженився? Чи синьоока, чи ка ро ока його серцем 

володіє? Невісточку отак би приголубити, поглади

ти по голові. Красавіца велика, я бачила її! 

«Це вже божевілля» - розпачливо подумав 

Кулик. Він переходив поглядом блудність її очей, 
і йому невимовно стало прикро. 

- Ану, візьміться за руки, станьте, хай вам 

приглянуся! - скомандувала, більше козюблячись 

на Кулика, ніж на дочку. 
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Маруся взяла за руку Кулика і ступила пару 

кроків до матері. Своїм ясним волоссям сягала 

йому до лівого вуха. 
- От і парочка! - сплеснула в долоні Єфро

синія.- Чорна чуприна і волоссячко донечки моєї, 

ніби кужіль першого сорту. Ну, нівроку, вид ваш 

притягаючий. Ану, nройдіться! 

Кулик трохи нашорошений, трохи розбавле

ний, подав своє рам' я дівчині, і вони вногу про

йшлися по кухні, поглядаючи одне на одне. 

- Панський дриr має! - одобрююче притак

нула головою. - Не те, що ти, мугикало непово

ротне. Он рам'ячко підніс: пожалоста, красавіца, 

по-панськи звольте прогулятися. Не так з тобою 

було, чуєш, старий? Лапою, бало, обхопиш, ніби 

ведмідь. Пустити тебе тоді до панського дому, всю 

мебель понивертав би. Аж вірити не хочеться, що 

ви, молодой чєловєк, селянський син. 

Вона підійшла до нього, витріщнла очі і при

глядалася йому, не мигнувши навіть віями. 

- І чому ж ти осквернився попівським гуса

ком, чому? Марцеся Куниця, хай їй легко буде в 

Сибіру, не брехала. Так як же там було з оним 

гусаком? Вліз ти до хліва вночі, чи що? Голову 

животному скрутив, чи як? Той, що хоче бути моїм 

зятем, злодійством осквернився. І що ж мені роби
ти, молодой чєловєк? Скомандувати, щоб ішов ти 

геть, чи приказати: цілуй мою доч, бо вона твоя 

суджена. 

Це раптовне і нагальне «Тикання» трохи не 

сподобалося Куликові, проте він швидко оговтався 

і з ноткою чулости попросив. 

- Не виганяйте мене, мамуню, краще вже ло

цілунок, звичайно, коли Маруся бажатиме цього. 
- Бач, чого йому захотілося! - почала круж

ляти довкола молодят, приглядаючись ім з навскіс 

похиленою головою. - Плечі в тебе дужі, потра-
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Imm 11 захистити. І серце, мабуть, нешарлатанське 

маєш. Га, он як допасувалися! Ану, цілуй, цілуй, 

хай молодість· nригадаю свою. 
Кулик лагідно nригорнув до своїх грудей дів

чину; та дещо флегматично nритулилася до нього. 

У ста до уст nритулилися здержливо, ніби на показ. 

Проте, коли вони після «церемонії» поцілунку nо

вернулися обличчями до матері, Маруся була чер

вона аж по вуха. 

-Як у кіні, -кинула стара до чоловіка. -
Ось де панських делікатностей учитись. А ти? Вед

мідь, єйбо, ведмідь. Як поросямлякав язиком, губи 

мені слинив. 

- Угу, хай уже слинив. Коли б я був такий 
вайлуватий, не мали б ми он яких дітей. 

Єфросинія жвавіше почала нишпорити по кух
ні; її обличчя мінялося: раз посміхалося, то зно

ву ж супилася і блискала очима, шкірячись жовти

ми зубами до Кулика. Нарешті зупинилася перед 

вим. 

- Сватаєшся до моєї дочки, чи що? Ну, кажи 
сватаєшся? 

- Сватаюся, мамуню. 

- Хто зна, чи буду ще твоєю мамунею, - пе-
ребила Єфросинія. - А я онде викохала її, випе

стила, вона в мене, як ланя, гладка і гарна, і маю 

П тобі віддати? І що ж, матиме вона в тебе окса

мити, таврові черевички, хутра дорогі? 

- Перестань з цими хутрами! - сердито крик

нув Валентин. -Перестань, стара, іди до кімнати, 

відпочинь, Маруся тобі принесе вечерю. Вже ти з 
цими хутрами nерестань, нехай їх міль погризе, вже 

ми через оті хутра маємо біди, тьху! 

І він сердито тюхнув за nіч. 

-А я ось що тобі скажу, молодой чєловєк, 
-раптом споважніла Єфросинія.- Якщо ти nри-
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везеш мені Льоню, тоді й Марусю дістанеш; не 

привезеш Льоню, Марусі не матимеш. А якщо ти її 

забереш проти моєї волі, проклену і тебе, і Марусю. 

І тоді життя вам не буде, бо проклін матері гірший 
від зміїного яду. От що! 

- Буде гарне життя, мамуню, буде, бо ви не 

прокленете нас, - заспокійливо почав Кулик, го

туючи для старої чимало фантастичних привабли

востей. - Ви сказали, що Льоня ніби жонатий. 

Отже, не сумніваюся, що він жонатий. Дружина 

його висока, гарна, як княгиня. В білих шатах, у 
вінку з китицями польових квітів. Посмішка в неї, 

ніби золотінь сонця на росі, хода її, наче легіт на 

степу; приїде вона до Пінська разом з Льоньою. 

Коли появиться на Лунинецькій, сусіди заздрити
муть вам і дивуватимуться. «Ось яку жіночку зна

йшов Льоня Богданович!», казатимуть. А вона на 

порозі поклониться вам і вицілує ваші руки і про

ситиме у вас благословення. Бо це розумна і ста

течна красуня. І подарунки он які вам привезе! 

Можливо, що дорогу хустку турецьку, черевики з 

високими халявами, щоб вам тепло ходилося зи

мою по снігу. А сміх її дзвіночком задзвенить у ха

ті, і буде тоді всім вам весело і радісно. 

- Пречиста Діво Почаєвська! - крикнула 

стара, заливаючись сльозами. - Он яка мудрість 

мовить твоїми устами, голубчику. Бодай би це була 

правда. Ох, ох, коли б це була правда. 

Вона цілком заспокоїлась і хнипаючи ще хви

лину ходила по кухні, потім подалася до бічної кім

на ти і потемки тихо сновигала від кута в кут. Ста

рий Валентин майже щасливий поглядав на гостя, 
в дусі вважаючи його за зятя. йому хотілося nо

балакати з ним. 

- Ну і як ти думаєш, Іване, - несміливо по

чав панібрататись, - чи дісвітєльно було колись 

хахлацьке сударство? Один господин мені казав, 
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що колись Малоросія була утверджена в самостоя

тельстві. Чи правда це? 

- Та було колись, за Богдана Хмельницько

го. Пінська шляхта навіть nрисягу складала геть

манові. Було це влітку 1657 року. Тоді ще ніхто 
не вигадував на Полісеї білорусинів ані русских. 

Тоді Полісся було українське. Потім прийшли 

москвини і обдурювали і зламали хребет багатьом, 

що зреклися вже давно свого рідного. Та що тут 

говорити; не такий тепер час, щоб говорити правду. 

Він замовк і поглянув на Марусю. Вона, зда

валося, не слухала його. Дивно, личко її було на

че б байдуже. Невже все те, що було між ними, це 

тільки комедія? Імовірно, що завтра про все вона 

розкаже Зіні, там у бюрі. Присутність Валентина 

не тішила його. йому хотілося ще раз відчути її 

близкість, ще раз лежати горілиць на її колінах. 
«Які в неї чорні луковаті вії! Яка шия, який бюст, 

які чудові заокруглення рамен! Отак би в принад

ній наготі перенести цей стан на полотно чи увіч
нити в мармурі! І дивитися на мармур і на її живу, 

і повторювати в безконечне: вона моя, вона моя!» 

Ні, він нікому її не віддасть, навіть Собакінові. 

-Ну, а все ж таки, - по довгій мовчанці по
чав Валентин, - жизня за царя батюшки була 

краща, як тепер. Пристава волосного, напримєр, не 

можна порівняти до теперішнього енкаведівського 

начальника. Було колись уваженіє, людину шану

вали, не те, що тепер. 

-І мужика шанували? - перебив Кулик. 

- Та мужик, звісно, на те й родився, щоб бу-

ти в пониженні. Та он, коли до міста пересеJІився, 

тоді приноровлювався до делікатностей і вже інший 

резон мав. От хоча б я: кинув село, столяркою 

трохи доробився, міської руської мови підучився, і 

жити стало веселіше. Еге ж, отак вийду на вулицю, 

а знайомі, звольте: Валентином Никодимовичем ве-
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личають. Аякже, вот как. Вало мужики щокають 

та ляпають по-сільському і таких, як я, паном іме
нують. Гарно було, аж честолюбіс під серце вору
пшлося. Але теперішні русскі не те, хамські звич

ки, видиться мені, засвоїли, от лаються, от і виво

зять людей, от і повигадували якусь Білорусію та 

Украіну. Я, консшно, не проти нашої сільської мо
ви, вона теж, сказать би, якась мова, хоч і костру

бата, та миліше все ж таки балакати міськими де

лікатностями. 

Кулик прислухався цьому монологові і розду

мував. Почувся осамітненим, ніби деревце на пусти

ні, якому брак життєвих соків, яке ладне завмерти 

на рідному rруиті. «Невже знайдеться ще на світі 

інша країна, яка б мала таку силу силенну ось 

таких Богдановичів? Боже мій, з .якого безглуздо

го тіста ми зліплені! І хіба ж винні всьому цьому 

тільки воріженьки? Хто ж, до прикладу, змушує 

ось у цю хвилину цього старого дзявкати такою ось 

мовою?» Пригадав з рідного села всіх тих старших 

людей, що колись служили в царському війську

всі вони намагалися говорити по-московському. Ко

ли б побували в китайському війську, либонь, сил

кувалися б говорити по-китайському. Аби далі й 

далі від свого рідного. Буде його лупити чужинець 

нагайкою по спині, а він буде скавуліти по-собачо
му, щоб потім у рідному селі хвалитися, як то він 

розуму навчився від чужих освічених і розумних 

людей. Чи варті ми цісї прекрасної країни, на .якій 
живемо віками? 

Поглянув на Марусю, і крізь її зелені очі по

бачив інші, чорні очі Зіни. Та хоч не цурається 
рідної мови, говорить нею свобідно й мило. Прига

дав теж, що й Маруся ось недавно говорила майже 

чистою рідною мовою, хоч родилася і зросла серед 

трижди проклятого міщанського сміття. 
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Іти в народ, усвідомлювати, освічувати, тоді, 

мовляв, зрозуміють, «ЧИЇ вони діти». Нісенітниця! 

Романтики ж колись ходили в народ, усвідомлю

вали і закладали просвіти, і що з того вийшло? 
Порадилися ось такі Богд~новичі, Бугаї, Чиканю
ки. Невже на те існує наш бідний народ, щоб вічно 
усвідомлюватись, освічуваmсь, щоб бути непоруш

но тим, ким був? 

Придивився старому. Обличчя nодовгасте, шкі

ра трохи темніша там, де була борідка. В очах без

виразність, крізь очі не видно душі, не видно чо

гось такого, що підкреслювало б окрему індиві

дуальність. Отак вирізок якоїсь фігурки з журна

лу, де зфотографована маса, вирізок частинки ма

си. Піднявся з канаІШ і ще подумав: «Отак nереко

нуй його, він притакуватиме, ніби годитиметься, 

але хтось інший буде його nереконувати на свій 
лад, і він теж буде тому іншому притакувати. 

Скільки ж таких ось безобличностей на нашій рід
ненькій землі ! » 

- Куди ви? - поспитав Валентин. 

- Мені вже пора, - безвиразно відповів Ку-
лик.- Піду впрошуватися на нічліг до колишньої 

моєї господині. 

- Не боїтеся?- підступила до нього Маруся. 

- Тьомнан ноч і вобщє, - докинула. Кулик здріг-
нувся. «Знов коливання в інший бік. І так вічно, 

то в один бік, то в другий. Забудеться - ріднесень

ке прилипає, стямиться, в чужому поринає ло ву

ха». Чи він, Кулик, справді кохає Марусю? Чому 

знов сумніви? 

- Ну, добраніч, уже пізно, -взявся за :клям

ку кухонних дверей. 

Маруся провела його стурбованим поглядом. 
Коли він уже відчинив двері, вона мовчки подала
ся за ним і в сінцях шепнула: «Іване, залишися в 



нас. Боюся за тебе». Кулик притулив її міцно до 
своїх грудей і потім швидко вийшов на двір. «Ні, 
ні, нікому її не віддам, нікому!» Хвиля радости nід
бадьорила його. Ніч була темна і nогідна; десь в 

небесних nросторах блимали зірки. Підступив до 
рогу дому, щоб скрутити на вулицю, і тут наткнув

ся на Єфросинію. Причаїлася nід стіною, ніби :кіш
ка; в руках тримала сокиру. Кулик вражено nо

ступився. 

- Куди? - nрохрипіла. - До чужих людей 
на нічліг? Хочеш, щоб тебе замордували? 

- Ніхто мене не замордує, що з вами. 

- У нас залишишся! - в голосі її чутна була 
рішучість.- До хати, а то сокирою no ногах! Он
де ІШШгують нас, ранку б не дождали! 

Зачувши з хати голоси, Маруся вибігла надвір. 

Швидко зорієнтувалася, в чому справа, і міцно 

взяла Кулика за руку. 

--.- Мамо, Боже мій, чого оце ви? Що вам уви

ділося? Пішли б спати. 

І nотягла Кулика за собою. «до чужих людей 
на нічліг», - гуло в його вухах. Це значить, що 

він там, на колишній своїй квартирі чужий, а тут, 

під спільним дахом з Марусею, свій. Чи справді 
І:Jін тут nочуватиметься, як свій? 

** * Ще майже всі спали в домі Богдановичів, :коли 
Кулик тихцем одягнувся і вийшов на вулицю. йому 
спішно було зайняти чергу під rосбанком. Та як 
тільки він скрутив на Каралинську, nеред ним зу

пинилася новенька чорна лімузина. Дверцята пруд

ко відчинилися, на пішохід висунулося їх двоє: 
один в цивільному одязі, другий у шкіряній ту

журці. 

- Паєхалі!- скомандував той, що у тужурці. 

Кулик стримався, але цивіль сильно nопхнув 
його до авта. Помітив, що вулиця була цілком no-
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рожня. Енкаведисти завжди виконують свою nра

цю гладко і чисто, без свідків, без галасу. Мотор 

гаркнув і рушИв вперед. Кулик завважив, що nо
вернув до жовтих касарень. «Нарешті nрийшла і 

на мене черга; що мало статися, станеться». В го

лові якась порожнеча і досада, гірка і з'ідлива. 

Так глупо попався ім у руки, немов вовк до ями. 

Насупився і укладав цілу мережу відповідей за 

схемою, яку засвоїв від Сергія. Знав, що закиду

ватимуть масу нісенітниць, хоч головною причи

ною його арештування, либонь, Маруся. Собакін 

виразно мочить у цьому свої руки. 

Коли під'їхали до жовтих касарень, кратчасті 
залізні ворота широко відчинилися. Авто вбігло на 

розлоге бетонове подвір'я. Від парадних дверей nі

дійшов до них вартовий з крісом напоготові. Кив

нув до Кулика головою, встромив цівку кріса між 

лопатки і папхав його до дверей. Кулик зрозумів, 

що на нього тут чекали, все відбулося за nляном. 

У темному і широкому коридорі вояка передав Ку

лика якомусь службовцеві у військовій рубатці з 

наганом при боці. 

- Пашлі! - nритишено скомандував, показую

чи сходи. Кулик отяжіло подався сходами на пер

ший поверх. Коли минав останній ступінь, позаду 

службовець знов прититеним голосом звелів йому 

йти ліворуч. Минули з кілька дверей і зупинилися 
в кінці коридору, що був майже такий, як і на nар

тері. Замість дверей, була тут загратавана засува, 

за якою сидів молодий слідчий. Службовець nере
дав арештованого слідчому і тихо висунувся на ко

ридор. 

- Сідайте, громадянине, - ввічливо сказав 
слідчий, кивнувши головою на крісло, що стояло 
коло бюрка. Кулик сів. Приглянувся слідчому: 

мав не більше двадцяти п'яти років. Обличчя трохи 

подойгасте з горбатим носом. «Ное хішной nтіци», 
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навіялося окреслення Льва Толстого. Взагалі 

був упереджений до кирпатих і горбоносих. «Кир
пуни» завжди ввиджалися йому як неповздержли

ві самці, що потраплять авантюритись та знасилу

вати дівчат; горбоносі нагадували йому крота. 

Все ж обличчя слідчого було доволі регулярне з 

сивими очима. Простягнув до Кулика коробку з 

цигарками - випробуваний, либонь, усіма слідчи

ми світу жест. Кулик затягнувся димом. 

-Ми вас затримали тільки на хвилинку, -
почав слідчий, - щоб уточнити кілька дрібниць. 

І гостро поглянув на допитуваного. Кулик ви

тримав його зір. «Починається з дрібниць», іроніч

но подумав і вголос: - Я саме поспішав до rос

банку, щоб отримати заплату для учителів Хлябів
ської сільради. Не розумію, чому ваші люди пере

хопили мене на вулиці. 

Слідчий ніби не дочув цього напімнення. 

- За чиї гроші ви вчились у Вільні? 
- За свої. Працював і вчився. 

- У гімназії учились і працювали? - звузив 

очі слідчий. 

- Ні, на вечірніх гімназіяльних курсах. Дня

ми працював, а вечорами учився. А потім те ж 

саме було і на університеті. 

- Чи належали ви до фашистівської поль~ 

ської організації «Лєrйон мл о дих?» 

Кулик посміхнувся. Зрозумів, що енкаведист 

«Обмацує» слабі його місця. 

- Ніколи ніякими організаціями я не ціка

вився. 

Слідчий старанно записав сказане, почекав 
хвилину і: - Чи належали ви до української на

ціоналістичної студентської корпорації у Вільні? 

Кулик трохи зблід і з жахом відчув, що слід

чий це помітив. Проте швидко запанував над свої

ми нервами і зрівноважено сказав. 
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- Ось перед хвилиною ви питали, чи я нале

жав до польської організаціі, а тепер те саме ро

бите у відношенні до якоїсь украінської націона

лістичної корпорації. Це. те саме, що погодити во

гонь з водою. 

-Чому? 

- Це дуже просте: поперше не було б ніякого 

глузду закладати якусь організацію українцям у 

Вільні, бо це литовське місто, з неукраїнським на

селенням; подруге: поляки жорстоко пересліду

вали українців і білорусинів. Про якусь співпрацю 

в польській і українській організації не могло бути 

й мови. 
Слідчий нахилився і знов старанно писав ска

зане Куликом на папері. Кулик з приємністю по

мітив легке збентеження на молодому енкаведист

ському обличчі. 

-Чи можете заручити, що не було у Вільні 

українськоі націоналістичної студентської корпора

ції? - підвів голову. Маневр хоч і був вирафіно

ваний, Кулик, однак, швидко збагнув намір енка
ведиста. 

- За нікого я не можу ручатись, бо ніяка 

організація у Вільні мене не цікавила. Я жив там 

своїм життям і думав тільки про науку. 

- І не зустрічалися з українськими студента

ми? 

- Декого з них навіть знав, - впевнено від

повів і пригадав кілька прізвищ студентів, яких не
навидів за їхні комуністичні переконання. Слідчий 

записав подані nрізвища. 

- Чи не знаєте, де вони тепер перебувають? 

Кулик знизав плечима. Слідчий знов помовчав 
з хвилину і потім флегматично поспитав, скільки 

було йому років, коли він виїхав з рідного села. 
«Знову історія з гусаком!», наморщився. Тут 

не мав чим соромитися, відчув, що тут попівський 
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гусак може стати в пригоді. І з усіма дрібницями 
хотів розповісти про все, що було. Та раптом стало 

йому соромно перед собою. Кому має розповідати, 

перед ким сповідатися, від кого має дістати розгрі

шення, від еннаведиста? 

- Я був тоді майже ще дитиною, - тихо ска

зав. - Поліція забрала і вивезла до дому поправи 

для нелітніх. 

- От це так, - nосміхнувся енкаведист. 

- Що ж, судилося мені бути майже героєм 

творів Максима r оркого, - ущіпливо теж nосміх

нувся Кулик. - З низів та вгору, та вище, так як 

у книжках nідсовєтських nисьменників. 

- Ну ви там багато знаєте про совєтську лі
тературу. 

Кулик відразу ж заскочив слідчого своїм не

nересічним знанням :книжок совєтських nисьменни

ків. Старанно обминав тих, що nотрапили в нелас

ку, натомість з патосам почав розповідати про «Как 
закалялась сталь» Островського, про «Облако в 

штанах» Маяковського, про Зощенка, про Алєксєя 

Толстого і про його роман «Пйотр пєрвий» та 

«Хождєніє по мукам». Слідчий терnеливо слухав 

його і потім увічливо nерервав. 

- Коли ви це читали? 
- За Польщі. Деякі твори читав леrально, де-

які нелеrально. 

Помітив, що ось цей молодий слідчий навіть 
не цілком добре знає підсовєтську літературу. 

Можливо, що й далекий йому Ленін, а Сталін стов
бичить у його уяві, ніби зловіще божище з вусами, 
якого обожнює і якого боїться. Отак видресували 

горбоносенького за вузькою схемою «вопросов» і 

«отвєтов», і він автоматично виконує все те, що йо

му втовкмачено. Хитренькі заскочення, так звані 

«Ловушкі» в доІШтах, а коли потрапляє в діялектич

не безсилля, тоді nочинає рукодіяти. І тяглася, тяг-
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лася ця «Перестрілка вопросов і отвєтов». Слідчий 

інколи спалахував, потім опановувався і вишукував 

прерізні закиди. Підкреслив і ІІро українську мову 

в школі, і про те, що Кулик начебто належить до 

ОУН, не забув кольнутИ і антисемітизмом, згадав
ши при цьому Фіфкіну. Повторив теж нісенітницю 

про правокаторську службу у польської поліції, що 

йому свого часу розповів Сергій, коли вернувся від 
Собакіна. Відчув, що це тільки вступ, що це тільки 

овертюра до драми; відчував, що потрапить ще в 

інші слідчі руки, куди сильніші, і тоді щойно поч

неться те найгірше. Десь по двох годинах слідчий 
прочитав чотири списані аркуші, і Кулик підrm

сався nід ними. 

На порозі появився той же самий службовець 

з наганом і повів Кулика сходами на партер. У ду

шу завітала якась безглузда надія - а може, ви

пустять? Може, цей ось енкаведист у рубахє з на

ганом при пасі виведе його на подвір'я і покаже 

рукою на хвіртку, що була побіч кратчастих воріт? 

Ось останній приступець сходів, ось коридор. Ку- .:. 
лик сторожко наближається до дверей, але чув за 
собою грубувате: - Давай впсрьод! 

Надія раптовно щезла. Кулик байдуже ру
хається коридором. Ще пару кроків, і наблизився 

до бічних дверей. Позаду знов грубуватий голос: 

- Направо. Двері відчинилися, і Кулик наткнув
ся на вартового з наганом у руці. По тілі пробіг 

морозець. Вартовий пропустив його на сходи, що 

вели в підземелля. Під землею теж коридор. Кулик 
знов рухається перед себе. Неспокій наростає в 

:його душі. «Що буде, що буде?» Минув .якісь за
лізні двері, і тоді вартовий зупинив його. Скрегіт

нув ключ, відчинилися двері, і Кулик опинився у 

великій кімнаті з бетоновою долівкою. Двері за 
ним за тріснулися; Кулик побачив з двадцять чо

ловіка, що отупіло то сновигали з кута в кут, то 

319 



деякі сиділи на дерев'яних ослонах, що стояли nід 
стінами. Відразу ж кинувся йому у вічі якийсь 
огрядний присадкуватий в'язень з інтелігентним 
обличчям. Він бурмотів до себе і майже nровока

ційно дорікав тим, що безправно його арештували. 
Ті, що сиділи на ослонах, байдуже йому nригляда

лися, либонь, уже звикли до таких жалів. Кулик 

сторожко розглянувся і підійшов до стола, що 

стояв посередині келії. Коло нього простягалася 

довга лавка. Сів на неі і безвиразно nоглядав перед 

себе, відчуваючи на собі звідусіль nогляди в' язнів. 
-Так от, надворі сонце, а тут трохи темну

вато, - nідступив до нього огрядний балакун. -
Коли я чотири дні тому потрапив сюди, теж почу

вався, ніби заєць в товаристві хортів. Але я поми

милявся, бо ці ось панове, це люди чесні, з мораль

ною, так би мовити, основою, - nротяжно наголо

сив. - Вони жахаються, що я так неповздержливо 

висловлююсь, - показав рукою під стіни, де бай

дужі сиділи в'язні, - вони спершу думали, що я 

nровокатор, а тимчасом я ніякий провокатор, я nро

сто грек, Гіполіт Каспарідос, екс-мільйонер і гро
мадянин півострову, що купається в сонці між 

Егейським та йонським морями. 
-Ну і чого ж ви сюди потрапили? - трохи 

зацікавився Кулик. 

- Дуже шляхетне запитання, - оживився 

грек. - Люблю людей, що цікавляться своїми 

ближніми. А ми, греки, любимо балакати, любимо 

більше балакати, аніж слухати. Південний темпе
рамент, нема ради. Тож прийміть до відома, що Гі

політ Каспарідое - екс-мільйонер, дуже талано

витий купець і безголовий політик. Коли б я був 

президентом держави, видав би декрет, силою яко

го заборонив би бавитися в політику всім купцям, 

крамарям, комівояжерам, банкирям, директорам 

торговельних фірм, продуцентам косметики, nроду-
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центам мила і посередникам експорту південних 

овочів. Ця П<?рода людей, це калькулятори прибут

ків і ніякі стратеги в політиці; це люди, з дозволу, 

збабілі джентлмени, що задивлені в мільйони і гар

ні жіночі стегна. 

- А політики, по-вашому, цураються жінок? 

- пробурчав якийсь в'язень під стіною, що був 

півтора року тому поліційним аспірантом у Пінську. 

- Звичайно, що не цураються, але крім цієї 
«розривки» ( прицмокнув устами), потраплять шир
ше дивитися на світ. Отак погляне на мапу і 

вже передбачує, які можуть бути на ній зміни гра

ниць і кольорів. Так, шановний пане! Ось вам пе

редвоєнна Польща, прошу: жовтий чи зелений ко

лір, аякже, на заході межується з Німеччиною, на 

сході з СССР. Прошу дуже, значить- з двома nо

тугами. Це ніби дитина між двома драконами з роз

зявленими пащами. І от десь там у Лондоні бавить

ся собі такий мільйонер Каспарідос, що прагне 
ідилії серед дикої природи. Хоче їхати до Канади, 

але лихо його штовхає до польської амбасади. Там 

сивоволосий пан з теплими милими очима. 
-Я вже дещо чув про вас, пане Каспарідос, 

- монологує сивоволосий пан, що був амбасадо-

ром нещасної Польщі. -Дуже мені приємно з :ва

ми познайомитися. Шукаєте неторкан ої природи~ 

Прошу дуже, в нашій Жечпосполитій є така при

рода, є така Божа країна, що зветься Поліссям. 

Там і вовки, і серни, і зайці, і рисі і багато, багато 
іншої дичини. Хочете полювати, nрошу дуже, хоче

те рибальчити, прошу дуже. Побудуєте собі пала

цик серед лісу і живіть щасливо. А потім відвіди

ни амбасади, коньяк Мартель, шампанське і пре

красна Матильда із синіми очима, дочка тобто ам

басадора. 

-І моя жінка Матильда, - зідхнув під сті
ною поліційний аспірант. 
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-Чарівна Матильда- цмокнув устами грек. 

І пішло, пішло несамонитим прискореним тем

пом: я закохався в Матильду, вона закохалася в 

мене і мої мільйони. Ми потім побралися і вируши

ли після шлюбу до Польщі і потім підшукали собі 

«райський куточок» на ось цьому Поліссі. Закупив 
я тисячу гектарів лісу з річкою і озерцями і побу

дував собі віллу. До пінського банку переніс чоти

риста тисяч золотівок, майже четвертину свого 
майна. І живу собі, думаючи, що все буде непо

рушне тисячу років. Приходили до мене часописи, 

але я, крім лондонською та паризькою біржами, 

нічим не цікавився. Статті про міжнароднє поло

ження мене не цікавили, бо й по біса мали мене 

цікавити, коли я жив щасливо і ві рив, що ніяка 

сила не зрушить з місця грека Каспарідоеа з :його 

Матильдою. А сталося інакше, шановний nане. 

Час минав повільно. По годині Кулик помітив, 

що грек повторюється. Починав свою розповідь, як 

правило, Лондоном, польською амбасадою, своєю 

дружиною Матильдою і кінчав Поліссям та своїм 

арештом. Повторювався він, либонь, і до приходу 

сюди Кулика. В'язні його майже не слухали, хоч 

і не заперечували. Коли б його посадили в сепа

ратку, говорив би так і до мертвих стін. 

Предовгий весняний день показався для Кули

ка роком. Намагався в куті здрімнутися, але сон 

не підступав до нього. Щойно пізнім вечором ви

кликано його на черговий допит. Ішов цього разу 

на другий поверх. Із-за грубих стін долинали до 

нього крики тортурованих. Це була, либонь, проба 
його нервів. Крики і стогнання були настільки 

проймаючі, що відчув на тілі гусину шкіру. Вар

товий увів його до кабінету, де його зустрів енкаве

дист середніх років. Помітив, що це був начальник. 

382 



Дивився уважно на списані аркуші, що лежали 
перед ним, на бюрку. Кулик помітив, що це було 
його зізнання. 

Даа ... нарешті поглянув на нього допитувач. 
І знов почалося від того~ що й уранці. Дата наро
дження, хто платив за студії, чи належав до орга

нізацій. Кулик слово в слово повторив те, що й 
уранці. 

-Ми провірили ваше соцпоходження, -про
низливо поглянув слідчий. - Воно, звичайно, у 

вашу користь. Знаємо теж, що ви самотужки здо

були освіту. Маєте ви, звичайно, і деякі огріхи nе

ред совєтською владою, та ви їх згодом вШІрав

даєте своєю nоведінкою. 

Кулик насторожено слухав. Лагідні слова 
енкаведиста його не тішили - сподівався за хви

лину іншого тону і інших аргументів. Але енка

ведист ще раз повторив, що він, Кулик, ще виправ

дає свої помилки своєю nоведінкою. 

- Не раджу вам входити з нами в конфлікт, 

- вперто дивився тому у вічі. ..:. 
- Де ж би я мав входити в конфлікт з вла-

дою! - звучно сказав Кулик. - Я хочу тільки 

працювати, і більше мене ніщо не цікавить. 

-Ото ж і то - працювати. Ви будете пра

цювати і мусите бути прикладом для інших своєю 

поведінкою совєтського вчителя. - «Совєтського 
вчителя» наголосив з притиском. Він ще зробив 
якісь нотатки nід останнім рядком списаного арку

ша і nотім заявив: 

- Якщо колись ми вас ще викличемо, не бій
теся. Це буде свого роду консультація, така ж, як 

і сьогодні. 
На цьому і скінчилося. На партері віддано 

йому документи і табелю учительських платень. 

Вартовий вивів його за кратчату браму. Було вже 

по дванадцятій. 
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- .Як це могло статися! - біг мерщ1и перед 

себе Кулик. Почувався, ніби птах, якого вШІущено 
з клітки. Хотів скрутити на Лунинецьку, але стри
мався. Побоявся тривожити Марусю. Повернув на 

іншу вулицю, що вела до колишнього його помеш
кання. 

За ввесь час передвиборчої кампанії ні Іофе, 

ві Кокошкін не налягали на хлябовщан, щоб во
ни впнеувалися до колгоспу. Але як тільки відбу

лися вибори, в яких вийшла переможно Дуня Ав

дєєвна, відразу ж почалася гарячкова підготовка 

до творення колгоспу. Спершу відбувалася вона за

секречено. Кокошківові ще раніше вдалося підшу

кати сільський актив з колишніх ледарів, що скорі 

були до чарки і всякої роботи боялися, ніби люци
пера. В половині ЛШІНЯ, на тайному засіданні того 
активу на чолі з Ковзалом та Бугаєм, Іофе руба 

поставив справу колгоспу. Маючи аж десять акти

вістів, І о фе з Кокошківом призначили їм керівні 
місця в майбутньому колгоспі. 

Враховуючи грамотність та життєвий Досвід 
Чиканюка, вибрано його на голову колгоспу. його 
заступником і одночасно секретарем мав бути Бу
гай. Всі ці постанови зафіксовано в протоколі. Та

ким чином справа колгоспу була вже вирішена. 

На другий день скликано до клюбу загальні 
збори і повідомлено про це громаду. Іофе висту
пив з про.мовою. Говорив довго і переконливо. Хва
лив колгоспне життя і лаяв буржуйських підрив

ників. І потім підкреслив, що совєтська влада ба
гатьох обдарувала рогатиною з колишньої пан
еької обори. 

-Якщо влада довіряла найбіднішим і дала ім 
поміч, тепер черга на їхню добру волю. Я певний, 

384 



що всі ті, які о'Іримали худобу, будуть найміцні

шою ланкою в ланцюзі щасливого колгоспного 

життя. 

Хоч Іофе висловився занадто по-книжному, всі 
його зрозуміли. Параска стояла під стіною і ·ковта
ла слину, на очі набігали ій сльози. Знала, коли 

заберуть ій корівчину до колгоспу, діти не мати
муть молока. Громада мовчала. До неі ще промо

вив Кокошкін. Гикав що кілька хвилин, стукав 
олівцем по столі, і його справді не зрозуміли. Щой

но коли почав запрошувати присутніх, щоб скла

дали заяви на руки секретаря Бугая, тоді почули

ся в громаді шепотіння. Активісти перші підійшли 

до стола. На приготованих заявах вписувано пріз

вище майбутнього колгоспника, потім він підпису

вався під ним і таким чином уже ставав членом 

«щасливого колгоспного життя». Забагнулося теж 

покоштувати того нового життя Гапці Сльозі, .Язе

пові Бубнові та Маркові Товкачеві. До речі, і так 

нічим вони не рискували. Статків у них не було 

ніяких, тільки незугарні товсті руки та тяжкуваті 

голови. 

- Ну от і Язеп, - зморщився Ковзало. -
Що ж ти будеш робити в колгоспі? 

- Га, ти. вже не турбуйся. Онде жаки маю, 

рибу ловитиму. Якщо колгосп змайструє мені чов

на, .язів он скільки повезу жидам до Пінська. Га, 

онде за Стиром, в озерах, що то були панські, а 

тепер, значить, казьонні, окунь он який, сом во

диться, а щупак. .. 

- Ну, ну, добре, постав хрестика ось тут і йди 

собі, - показував пальцем Бугай під заявою. Язеп 

незугарно написав два хрестики і втиснувся назад 

у громаду. Гапки Сльози і Марка Товкача вже не 

розпитувано, що вони задумують робити у колгоспі, 
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щоб не дати притоки до веселощів та жартів для 

зібраних. Основоположникам з великим зусиллям 
удалося зібрати тільки шіснадцять заяв. На дру

гий день уранці Іофе, Чиканюк з Ковзалом та Бу
гаєм вирушили за село оглядати rрунта. Два дні 

згодом вони знов вирушили вже з активістами. Всі 

вони розсипалися по хлябівських nолях, щось мі

ряли, втикали в землю галузки. Потім для всіх 

було ясно, що найкращі rрунта прилучено до кол

госпу. Впертим осібиякам залишено здебільшого 

піскові поля та низовиння. На брамі колишньої 

панеької загороди Причіплено велику таблицю з 

написом: «Колхоз імє:ні Каrановіча». В цьому вже 

проявив ініцінтиву Іофе, керуючись, либонь, сан

тиментом до свого однокровного зверхника. 

Всі ті, що nідписали заяви, nочали зганяти на 

nанське подвір'я свою худобу. Не багато її було, а 

та, що була, це сухоребра непотріб, така ж, як і :їхні 

дотеперішні власники. Колгосп з таким живим ре

манентом не втримався б, либонь, і nівроку. Та за

порукою його існування були двадцять nлемінних 

корів - мимовільний дарунок nокійного поміщи

ка. Все ж рогата мізернота нових К<?лгоспників, 

хоч і сухоребра та немічна від недоїдання, коли іі 

вигнано з хлівів, підняла неабиякий галас у селі. 

Корови ревли, ніби боялися, що іх заріжуть, квіка

ли nідсвинки, розтяжна мекали вівці. Не тішила, 

мабуть, іх ця зміна. Параска, щоб не втратити по-. 

сади в школі, рішилася теж записатися до колго

спу. Гнала по вуличці свою «Перісту», заливалася 

слізьми і nримовляла: 

- Сінцем тебе кормила, nомиями nоїла, і от 

яка користь з тебе! Іди, іди, дорогенька, може, хоч 

глечичок молока дістану денно з колгоспу для 

моїх діток. 
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За нею волікся Язеп Бубон. Він підганяв довб

нею свою су~оребру і злюще бубонів під носом, 
щохвилини спльовуючи. 

- А куди, щоб ти нога витягну ла! Га, про

кормив тебе зиму, тепер пасешел на травиці, а мо

лока хоч би скляночка. Побувала ти в мене в гос

тях і з Богом, на старе місце. .Якщо заріжуть тебе 
на м'ясо, хтось напевно ним зуби поло має. 

Га, га, га ... 
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