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ЧАСТИНА ПЕРШ А 

р о з І л п Е р ш и t1 

ДPAlt"OH 

... Вирячивши вагненні очі, дихаючи полу:'vІ:'Я:\1 і дюrом, 

потрясаючи ревом пусте.1і і нетра і вогненни:'vІ: хвосто:\1 за

мітаючи с.1ід, .'І е т і в др а к о н. 

Не з китайських казок і :іе з пагод Тібету - він знявся 

десь з громохкого центру країни "чудес", вилетів з чорно

го пеюа землі людоловів і гнав над просторами .... Над без
межжюr Уралу ... Через хащі Сибіру ... Через грізний, пону
рий Байка.'! ... Через дикі кряжі Забайкалля ... Через Становий 
хребет, - звивався над ним межи скель і шпилів ... Високо в 
небі сіючи іскри й сморід, летів і .1етів у безмежній ноч·і . 

. . . Па.'Іахкотів над проваллями ... Звивався над прірва-
1\ІИ ... Пролітав зі свистом спіралдю над диким бескиддям і 
н:аг.1о зникав десь у надрах землі - занурювався, як вагнен

ноакий хробак, зі скреготом і хряском у груди скеля_стих гір, 

сверд.шв їх з блискавичною швидкістю, розси111аючи іскри. 

Зникав ... І раптом вилітав з-під землі далеко, мов пекельна 

потвора, потрясаючи реготом ніч. Пряв вагненними очима, 

зойкав несамовито і, вихаючи хвостом, як комета, летів і 

летів ... 
І розступалися скелі, маючи тінями. І розбігалися зляка

но сосни й смереки, кидаючись у розтіч. Заскочений нагло 

сохатий (.'!ось) прикипав на галявині, спаралізований жа

хом, а далі зривався й ламаючи ноги та обдираючи шкіру, 

гнав скільки духу у безвість. 

І гнали у безвість луни, мов духи гірські; - розлітались 

ло горах, стрr1бали в провалля, ховалися в нетрах ... За ними 
детів дракон. 
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То не фіктивна потвора з наївних китайських казок, і не 

леrендарний дракон Далай-лами. Ні, то реальний, то є;І.ино 

реа.1ьний, справжній дракон, найбільший і найстрашніший 

з усіх драконів. Ані Микита Кожум'яка, ані сам Юрій Пере

можець не в силі б його подолати. На сталевих лапах, з вог

ненним черевом, з залізною пащею жахкотів він, немов щой

но вилетів з пекла. 

Шістдесят коробок-вагонів, - шістдесят суглобів у 

дракона. Спереду вогненноока голова - велетенський дво

окий цикльоп-надпотужний паратяг "й.С." (йосиф Ста
.'Іін)*. Ззаду- такий же надпотужний паратяг "Ф.Д." (Фе-

лікс Дзержинський)*. На тендері прожектор-довгий вог

ненний хвіст. Біля кожного вагона - щетина багнетів. На

їжився ними дракон, мов їжак ... Ні, мов дракон! І гнався зі 

скреготом. 

Шістдесят суглобів у дракона, - то шістдесят рудих 

дамовин і в кожній з них повно проглинених жертв, повно 

живих мертв'яків. Крізь заrратовані діри дивилися тоскно 

rрона мерехтливих очей, - дивились крізь темряву десь на 

утрачений світ, десь туди, де лишилась країна, осяяна сон

цем, де лишилась Вітчизна, озвучена {:Міхом дитинства і 

юности рано одтятої, де лишилася мати ... родина ... дружи
на ... Мерехтіли rрона очей і летіли десь у темряву чорну, у 

прірву. Ними натоптане черево вщерть у дракона. І тягне їх 

цикльопічний "й.С.", і підпихає їх демон "Ф.Д.". 

В ціломуж-то є ет а п, то є "ешельон смерти",

етапний ешельон ОГПУ - НКВД. 

Дракон. 

І мчить він без dупинки, хряскотить залізними лапами, 

несе в собі приречених, безнадійних, змордованих, - хоче 

замчати їх у безвість, щоб не знав ніхто де і куди,- за три

дев'ять земель, на край світу, мчить їх у небуття. І нема того 

Кожум'яки ... І ніхто-ніхто їх не визволить і вже не врятує, і 

ніхто навіть нічого не знатиме й не почує про них. Ніч. Чор

на, безмежна ніч. 

І відсахуються смереки, кидаючись в розтіч. А дракон 

пожирає очима все перед себе і мете услід вогненним хво-
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етом - фосфорить ним по шпалах, по нетрах, обмацує слід 
за собою, - чи не тікає хто? 

Іноді бахкає постріл ... другий ... То вартовому ввижаєть
ся зрада чи втеча· і він несамовито, пронизливо кричить і 

стрі.1яє навмання у метушливі тіні смерек і стовпів. 

І хоч ніхто при такому скаженому леті не зміг би зіско
чити живий, і хоч ніхто при такій охороні та при таких за

порах не зміг би видертись геть, але ... Вартовий мусить бу
ти пиаьний, "бдітєльний". То бо є його "дєло чєсті, дєло 

с.1ави", то бо його "дєло доблєсті і геройства". 

А може йому самому страшно, може йому моторошно 

на хвості цієї диявольської комети і він підбадьорює себе 

пострілами у чорну зрадливу ніч, в фосфоричні блиски по

заду, в веремію рухливих тіней і плям. 

Утікають кілометри - десятки... сотні... тисячі... Уті

кають назад ліси і пустелі, і пасма гір, і безліч рік та тьмя

них озер. Пролітають з грюкотом мости, семафори, тунелі. 

- все утікає назад. А дракон все летить і летить - у невідо

ме, вперед, у чорну сибірську ніч, на край світу. Перетинає 

меридіяни. Описує гігантську параболю десь по сорок де

в'ятій паралелі, карбує її вогненним приском, гей би комета. 
Б'є по чорній імлі вогненним хвостом, зіходить їдучим ди

мом та смородом і реве, реве ... 

Так не ходить жоден експрес, так ходить лише цей 

е т а п, цей дивовижний ешельон смерти, - спецешельон 

ОГПУ- НКВД. Він - один з багатьох таких ешельонів; же

нуть вони отак божевільним темпом через глуху ніч і крізь 

ще глухіший Сибір, оповиті таємницею ... Не просто таєм
ницею, а таємницею державною оповиті вони. Обставлені 

багнетами, устатковані прожекторами, женуть вони десь у 

таємницю ж, непроглядну, як сам Сибір, чи як тая сибір 

ськая ніч. 

Фантастичні і реальні, дивовижні аксесуари неразшиф

рованої жаскої леrенди - таємничої леrенди про зникнення 

душ. 

На окремих пунктах ешельон зупиняється. На мить, на 

коротку мить. Тоді по нім біжать аргати, біжать по дахах. 

nерестрибуючи з вагона на вагон, і стукають палками в за-
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.11ізо- чи не проломлено де?! Чи немає диверсій?! І такса

мо біжать аргати по боках ешельону, перестукуючи стіни: 

- чи не зрушена дошка десь?! Чи не замірився ворог з нут

ра на державу, закон і порядок, рятуючись від того закону 

втечею!? 

Бож "дєло слави, дєло чєсті", діло їхньої "доблесті і 

геройства" довезти цей етап до призначення,- до тієї прір

ви, що десь утворилася і що її від років уже вигачують люд

ськими кістками та душа:\ш, і .не можуть ніяк загатити. 

І тоді ж так само вздовж ешельону пробігає начальник 

етапу. Він вибігає десь від "й.С." і, задерши голову, стур

бовано мчить очима від вагона до вагона, - чогось шукає. 

Т2к він довго жене попри низку понурих, герметично закри

тих, рудих коробок, тих, що кожен з н·их "на сорок чєлавєк 

і.1і восємь лашадєй", і нарешті коло середнього вагона зу-

пиняється. Відсапується якусь мить. А тоді, задерши голову 

до заrратованої діри, владно гукає в. rроно мерехтливих 

очей і блідих облич, що поприлипали, м<>в паперові, до 

І'рат. 

-Многогрішний!! 

Обличчя зникають. Гроно мерехтливих крапок розси

лається. Натомість з'являється одна пара таких же самих, з 

глибини вагона наближається· до rрат, а голос понуро, ніби 

з могили, відповідає: 

-Я ... 
- Звать!?. 

Павза. І повільно, тяжко й так само понуро: 

- Григорій! .. 

Начальник якусь мить мовчки вдивляється в дві ме

рехтливі цятки. Потім заспокоєний обертається і йде назад. 

Дві цятки наближаються до rрат і миготять, про
воджаючи. Бліде обличчя прикипає до заліза. А голос, ви

ходячи десь з нутра, десь з пекельного клекоту серця, вибу

хає крізь зціПлені з-уби: 

10 

- Бережеш-ш-ш?!. С-с-собака! .. 
І знову люто, розпачливо: 

- Бережеш-ш-ш?!? 



Другий го.rос десь з глибинrІ вагона глухо, насмішку

вато: 

- Оттак! .. Ти, браток, як генерал! Великої чести доско
чив. Сам великий начальник не їсть і не спить - все прибі

гає з поклоном ... 
Третій понурий голос, потішаючи: 

- Нічого ... Одбудеш всі свої двадцять п'ять - станеш 

:марша.::rом. Ех-х! ... -· і раптом вибухає зливою страшних, 

нестерпних прокльонів, - в закон, в світ, пекло і в самісінь

ке небо ... 
Еше.1ьон зривається і летить да.1і. 

В грюкоті коліс зринає пісня, важка, бурлацька. І наро

стає, наростає ... 
Вона починається з одного голосу - з тоГо голосу, що 

говорив "Я ... Григорій! ... " Понурий і глибокий, він починає 

пісню, ніби віддираючи стьожку від серця: 

- "Т а з а б і л і л и с н і ж ки ... З а б і л і ли б і •1 і ... 
Щ е й д і б р о в о н ь к а ... " 

Кінчаючи рядок, мельодія завмирає, губиться в грохоті 

к·Jліс, ось-ось загубиться. Тоді другий голос, як побратим, 

враз підхоплює її, міцно, дерзко: 

- "Щ е й ді б р о в о н ь к а ! .. 
І разом з першим на повні груди: 

"Т а · й з а б о л і л о т і л о б у рл а ц ь ке є б і л е ... 
ще й голівонька ... " 

Два голоси - два друзі. До них долучається третій. 
Гіісня б'ється, як птах, у домовині; А далі, вириваючись геть 

з тієї домовини, з того черева драконового, покриваючи 

грюкіт і вищання коліс, тая пісня в три голоси здіймаєть

ся на крила, вилітає назовні і летить с.1ідом" шугає і б'є 
крильми над спиною дракона. 

Вартовий оскаженіло б'є кольбою в стіну вагона: 

- "Адставіть· пєсні!!!" 

І гатить кольбою рушниці щосили, пересипає грюкіт 

фантастичною лайкою: 

- "Ад-стт-а-ві-і-іть!!." 

" ... Щ е й r о л і в о н ь к а... т а н і х т о не з а
п л а ч е п о б і л о м у т і л у ... " 
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Вартовий перестає бити у стінку, не в силі обірвати 

пісню. Мелодія все більше стає потужною, кипить, вирує ... 
Поїзд летить зі скреготом і гулом, і може то не пісня 

вже, може то йому в цім вирі скреготу і шалу мерещиться, 

вже колись чуте, а може коJІись і самим співане; може то 

поїзд свистить і гуде, може грюкотять і клекочуть колеса; 

може то вітер сибірський гуде стого.'Іосо ... Вартовий обій
няв рушницю і так стоїть, важко спершись спиною об стін

ку ... 
- "Т а т і л ь к и з а п л а ч е, ті л ь ки з а р и да є 

то в ари ш йог о ... то в ари ш йог о ... " 
Хмари їдучого диму лоскочуть ніздрі, душать за горло; 

диявольським реготом реве "й.С." 

-"О й, бр ат е мі й, бр ат е,- то в аришур ід

н и й ... м о ж е я й у м р у ... М о ж е я й у м р у ... " 
Повінь незміряної туги, чи гніву, а чи понурого смут

J<у ... В'ється та пісня над драконом, стелиться над торами·, 
б'є J<рилом під колесами. А він її ріже, він її чавить, він її 

роздирає на шмаття, замітає рештки вогнеАним хвостом і 

летить, летить. 

А за ним тягнуться дві криваві, дві безконечні смужки, 

- миготять, вилискують ... Дві жилки висотані з пісні, ні, з 
серця висотані, - простяглися аж ген-ген і тягнуться слі

дом. З вітчизни втраченої тягнуться слідом за тим серцем, 

висотуються з нього, набряклі кров'ю; напнулись до без

краю і ніяк не можуть урватись . 
... "Може я й умру ... може я й умру ... 

Т а з р о б и ж м е н і, б р а т е, т о в а р и ш у р ід

ни й, з клен-древа труну ... " 
Поїзд вривавен в туне.JІі і скажено просовгувався крізь 

них, як набій крізь люфу гармати, намагаючись зітерти пі

сню і кривавий слід за собою. та не одставала пісня і не 

уривалися криваві жилки. 

Миготіли сильвети гір ... Приамурські нетрі ... Сопки і 

кряжі Малого Хінгану ... Роз'їзди ... Бльокпости і станції. За

побігливі семафори ще здалеку підіймали руки і злякано 

брали "на караул" - йде ет а п! І ще здалеку дзеленча

лн попередливі снІнали в бльокпостах: -
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-У:Іде етап! .. 
Все розступалося і він пролітав зі свистом і ревом, цей 

привид. 

По якомусь часі ешельон знову зупинився ... Знову біг
ди аргати по дахах вагонів ... І знову біг начадьник етапу й 

спинявся бідя середнього вагона, задерши годову: 

Многогрішний!!. 

-я ... 
- З в ат ь?!. 

-Григорій! .. 
Начальник вертався назад, а його проводжали дві ме

рехтливі цятки і здушене, щодалі, то розпучливішим гнівом 

наснажене: 

- Бережеш-ш? !. С - с -собака! .. 
Так повторювадося на кожній черговій зупинці. І після 

кожної нової зупинки в начальника було все менше хапли

вости, а в його тоні все менше тривоги. Він уже запитував 

насмішкувато, а на останку ще й додавав гдузливо: "мала

дєц!" 

Ешеаьон бо доходив своєї мети. 

І так само з кожною новою зупинкою все більше було 

розпуки і гніву в отім: "Бережеш-ш!?" і все більше сарказ

му та пекельної ненависти в отім: "С - с- собака!!." Все біль

ше бу.'Іо туги і безоглядної рішености на щось надзвичайне 

у власника того понурого голосу і тих мерехтдивих очей. 

Клекіт зборканої, але не здоманої і не упокореної волі, що 
проривався зі стиснених щедепів, не віщував нічого доброго. 

Тим часом ешельон доходив своєї мети. 

Він уже мчав по інших широтах, круто повернувши на 

південь і прогримівши над широченним Амуром. Він ішов 

туди, де кінчається земдя. Пролітав через кряжі інших гір, 

полохав інші, ще не бачені нетрі, проходив останні безко

нечні туне.1і... Днями будо видно, як красувалась і цвіла 

земля, роз.1иваючись морем квітів. По них бдукали розпуч

,'шво очі тих, що мали щастя припасти до rрат ... Обрії були 
застав.1ені сизими, фіялковими, синіми пасмами гір та гре

бенястих лісів. Блакитні широкі долини розстелялись і кру
ТІ!.1ись казково, вкриті буйними травами, квітами, свічада-
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ми озер ... Дивна якась, небезпечна, фантастична країна. Та 
не сюди, не в цю дивну країну мчав їх дракон. Пориваючись 

до волі, приречені крізь rрати просували руки, пхали в них 

очі і лиця, втискались в залізо, - тоді вздовж ешельону лу

нали постріли. Та ніхто на них не зважав, лише поїзд при

пускав ще дужче, ще скаженіше. Не сюди, не сюди везе він 

вантаж, він його мчить до іншої мети. 

Вночі мерехтіли зорі - мільйони зір, змішуючись з і ск-. 

ра:v~и від скаженого поїзда, а від насипу розбігались дере

ва й квіти і збігалися знову в химернім танку за драконом, і 

вагненні віяла прожектора крутили з них веремію. 

Потім ляндшафт ставав ще дивніший. Потім ... 
Нагло земля обірвалась. На п'ятнадцятій добі шаленого 

гону раптом земля обірвалась. 

Ешельон вилетів до синього моря і зі скрегото:v~ став. 
Тяжко випустив рештки диму і пари. С та в. 

Все. Скінчилась земля. 

Ешельон дійшов до своєї мети. Важко дихаючи і від

сапуючись на кінцевій станції Океанській, він став витрушу

вати з себе вантаж - викидати з черева те; що привіз, з 
усіх своїх шестидесяти суглобів. 

Дивно! Скільки могло вміститися люду в цих брудних, 

рудих коробках! І як вони витримали! Як вони не розпали

ся?! 

Тисячі! Тисячі обірваних, брудних, зарослих, як пращу

ри, і худих, як скелети, людей! І все старих, згорблених. І 

хоч серед них багатьом по 20 - 25 років лише, але всі вони 
гей би діди. Тисячі завинених в дрантя і коци, і так напівго

лих, - викинених з вітчизни, з родини, з спільноти, погноб

лених, безправних, приречених... Так, приречених на за

гин, десь, там, куди ще вони не дійшли. Ешельон дійшов до 

своєї мети, та не дійшов ще мети етап - оці тисячі муче

ників. 

Вони купчились отарами, зігнані в великі купи, мов вів

ці, і оточені шпалерами варти, тупо дивилися вперед - на 

сиву водяну пустелю, в заткане легким туманом безмежжя. 

Туди стелився їм шлях - через те море Японське та й 

через той океан Тихий безмежний. Етап іде на Маrадан 
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десь. Це ще тисячі кілометрів водяною пустелею до лону

рої, невідомої Колими, а чи й далі. 

Та ніщо їх не зворушувало і ніщо їх не лякало. Вони бу

аи тупі і байдужі, виснажені, дивились просто себе на воду ... 
Кияни, полтавчани, кубанці, херсонці ... - діти іншої, соняч

ної землі і іншого, сонячного моря. 

Варта розігнала всіх цивільних зі станції і оточила міс

цевість, - пильнувала, тримаючи рушниці і псів - вовчУ

рів напоготові. 

А з вагонів вилазили все нові й нові арештанти. Інших 

тримали попід руки ... Вонп вже негодні були йти і їх друзі 

тримали попід руки, апатично і байдуже, допомагаючи про

йти останній пруг землі ... Може взагалі останній шмат жит
тьового шляху. 

І ось тут нагло зчинився алярм! На самім краєчку землі 

нагло зчинився алярм. 

Коли всі вилізли і стояли вже на землі, начальник повів 

очима по масі JІюдей, а тоді прожагам побіг до вагона, до 
того середнього вагона: 

-Многогрішний!!! 

Мовчанка. 

-Многогрішний!!! 

Мовчанка. Ніхто не відповідав: "Я" і ніхто не відпові

дав: "Григорій". Мов ужалений, начальник підскочив, вихо

пив пістоля і стрибнув до вагона, - порожньо. Вибіг перед 

велетенський людський натовп і зарепетував: 

-Л о Ж и с ь!!!- і закипів брудною, скаженою лай-

кою. 

Юрба апатично лягла в пилюку ниць 

-Многогрішний!!! 

Начальників крик звучав люто і водночас благально, -
не то він погрожував, не то він кликав, просив. Нема ... 

На команду варта заметушилась навколо порожнього 
ешельону і по всій території. Зі станції задзвонили телефо

ни ... Стрільці та їхні пси обшукали всі кутки, всі діри й зака
пелки на станції та навколо, -нема. Собаки нишпорили ра

зом із своїми "сотрудніками", накидаючись на випадкових 
.1юдей. 
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Нем а. 

Нарешті було знайдено "секрет". Та не знайдено самого 

збігця. Всіх лежачих перерахували -всі є. Нема лише одно

го. А виявлений "секрет" був такий: у вагоні, у тім середнім, 

тридцять другім, знайдено сліди диверсії - чотири дошки 

були двічі перерізані ножем упоперек. Над буфером. Саме 

там, де того найменше можна було сподіватися. Тільки 

ар е шт ант , тільки той, хто має надлюдське терпіння і 
надзвичайну волю, може проробити таку роботу. Тож на 

те пішло багато ночей. Тож різано, либонь, від самого Ура

лу і пильно масковано вдень. Потім вийнято ... Ясно! Той 
божевільний, той маняк вистрибнув ... Так, вистрибнув на хо
ду поїзда. 

Стрибнув у певну смерть, але не здався. 99 шансів проти 
одного було за те, що від нього залишаться самі шматки, 

але стрибнув. 

-Диявол! .. Диявол!!! - кипів начальник етапу; беріг 

він- і не вберіг, пильнував, як ока, -і :марно. І душила йо~ 

го скажена .1ють. Ще одне йому було зрозуміло: - хтось 

допомагав, хтось заклав знову діру і замаскував пю:tьно. 

- Вс тать! - гримнув начальник. Всі встали. Всі СТ?· 

яди, лохиливши голови, намагаючись не дивитися на на

чальство, щоб не показати очей, так раптом і так дивно 

З'vrінених. 

-Хто допомагав?!. 

Мовчанка. 

- Тридцять другий вагон! .. Згною! .. Роздав.JІю! .. Хто 
дппомагав!? 

Тихо. Тридцять другий вагон відокремили. Біля 60 лю
дей стало окремою купкою. 

- Хто спільник?!. 

Люди стояли понуро, схиливши голови. Мовчали. А;ТJ.е в 

кожного тіпалося серце. Не від страху, ні, від буйної радо

сти. Від злобної радости та й від гордости за того "дияво

.'Іа", за того с:міливця. Вони знали, як і де він стрибнув. Да

леко звідси. Викинувся вночі зі скаженого поїзда. 

Але ніхто не пустив і пари з вуст. Є така солідарність, є 

такий закон неписаний, є така арештантська мораль, що по-

16 



дібної до неї більше немає у світі, - мораль упосліджених, 

святиня арештантської дружби. 

Люди стояли байдужі. А рука не в одного тяглася до 

шапки, щоб стяrти·її до сирої землі: 

- "Земля тобі пером, безумний сміливцю!" 

Пригадувались слова, кинені якось ним у темряві ночі, 

31 стогоном: 

-Ліпше вмирати, біжучи, ніж жити, гниючи! 

Та з розпукою крізь стиснені ще.1епи: 

-Жить! 

-Відплатить!! . 
. . . Або в м е р т и . 

По цілій масі змарнованих, звеосіблених людей ніби 

хто струм пропустив. Геть скільки їх тут стоядо - в кожно

го сколихнулося серце. Давно розчав.1ена людська гідність 

підводилась рвучко ... Лиця обертались туди, назад, і виро

ста.lИ крила у тих, хто був заломився вже зовсім. А серця ка

латади в схудлих, вимучених rрудях, прориваючись геть. 

Шепіт .1етів по юрбі. 

-Утік! .. 
У смерть, але в т і к ! .. 
Начальник, відчуваючи недобре, розмахував лістолем 

- квапив тих, що йшли до арешту за кару. 

Решту теж погнали до порту. 

А вже як повантажидись на пароплав, як уже всі знали 

подробиці про того "диявола", про того юнака, на двадцять 

п"ять .1іт каторги приреченого, що переступив "трибунал" 

і вистрибнув у смерть зі скаженого поїзда, - люди, стоючи 

на чардаку і відпливаючи в сиву пустелю, оберталися оq

;;иччям на захід - дивились-дивились широко відкритими 

очима ... 
Прощались із землею, прощались із усім. А ввіччю, ли

бонь, стояв відтворений образ того, хто не здався, хто ли
шився таки там. Образ, як символ непокірної і гордої моло

дости, симво,'І тієї волелюбної і сп.'Іюндрованої за те Вітчиз
ни ... 

Пароплав канув у сивім тумані. А за ним поснувалась 
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леrенда про гордого сокола, про безумного сміливця ... 
Недасказана леrенда про нікому невідомого, гордого 

нащадка першого каторжанина Сибіру, про правнука геть

мана Дем'яна Многогрішного. 

Тим часом по всій транссибірській магістралі і по всіх 

прикордонних заставах летіла телеграма-блискавка про вте

чу і розшук страшного державного злочинця, з підкреслен

ням важливих прикмет: ... "Юнак - 25 літ, русявий, атлет, 

авіятор тчк ... Суджений на 25 років тчк ... На ймення -
Григорій Многогрішний." 

~-· 
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р о з д І .1 д р у r п й 

СВІТ НА КОЛЕСАХ 

Поблискуючи нікельованими ручками м'яких купе, сяю~ 

чи яскраво освітлешІми вікнами, тим же маршрутом по 

транссибірській маrістралі йшов інший експрес, - так зва-

1-іИЙ "Т и х о о к е а н с ь к и й е кс л р е с нум е р о ди н". 

М'яко погойдуючись, як у мрійному вальсі, пишаючись 

шовком фіранок на вікнах, мерехтячи люстрами, котився 

він, ніби разок блискучих коралів, і миготів емалевими де

візами на боках вагонів: "Н єгор є л о є - Влад і в о

ст о к". Віз, заколисуючи, екзальтованих пасажирів десь в 

невідомий і вимріяний, казковий край, в дивне золоте Ель

дорадо. 

Межи ласмами блакитних гір, пауз леrендарний Бай

кал, проходячи ген-ген в нічному небі через височенні пере

вали Станового хребта, він пролітав, мов би жмут метеорів, 
блискотів межи зір. Спускався в долини і знову підносив

ся, вився над стінами урвищ, крутивсь, як блискуча спіраль, 

чудом тримаючись на скелястій мозаїці. 

Це найліпший і наймодерніший експ-рес в СССР; най
комфортабельніший експрес у так званій робітничо-селян
ській державі. Мавши маршрут майже на пів земної кулі, 

маршрут "Нєrюрєлоє-Владівосток", тоб:rо від лонурої 

Прибалтики і до берегів Японського моря, маршрут на. 12 
тисяч кілометрів і скільки ж назад, він був до того відповід

но пристосований і устаткований, - до комфорту і вигод 

в безперервній десятиденній мандрівці. Чудо цивілізації, 
вершок людської вибагливости і фантазії. 

Радісний і святковий, сповнений вщерть життям і дзво
ном, цей першоклясний ЛУ-':ксусовий експрес ПJІИВ, ніби ок-
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ремий світ між світами. Дріботів, вихиляючись, прицокував, 

мов би панна в танку закаблуками, і мерехтів, мерехтів. 

;у м'яких купе мрійно і затишно. Заставлені квітами, на

биті ва.'Іізами і патефонами, осяяні світлом різнокольорових 

абажурів, вони були заселені експансивними і горластими 

мешканцями різного віку й статі. Цілий експрес був наби

тий ними, творючи окремий світ - світ на колесах, і в той 

же час відтворюючи копію тієї фантастичної "шостої части-· 
ни світу" - копію в мініятюрі, лише трохи причепурену і 

розгальмовану . 
. . . Інженери і авіятори, ударники і так літуни, партро

бітники і туристи, колгоспні колективізатори і радгоспні 

бюрократи, раціоналізатори й індустріяльні авантурники, 

прокурори і розтратники, потенціяльні з;юдії й імпотентні 

фарисеї ... Цивільні і військові ... Працівники органів "рево
JІюційної законности" і контрабандисти ... І літні "відпові

дальні" панії, і ексцентричні, але так само "відповідадьні·" 

панни, чи то пак "товаришки" пані і "товаришки" панни з 

І.;оханцями й без коханців, з портфедями і без, з партстажем 

і без ... Закохані "кішечки" і ще більш закохані "котики" ... 
Підповідальні відрядженці і безвідповідадьні рвачі та де

зертири, з партквитками і без, з дисципдінарними стягнен

нями і без ... 
... Експансивні відкривателі давно відкритого і зухваді 

рекордсмени давно перейденого. Шукачі каркодомних при

год, а ще бідьше каркодомних кар'єр. Шукачі щастя і "дов

гих" карбованців. Аматори довгих відряджень і ще довших 

чисе.'І в банкових чеках, .передбачених КЗ.О.Т.-ом ("Кодекс 

Законов о Трудє" ). 
Аматори красного письменства в межах "КЗОТ", "Код

договору" та "Карного Кодексу". 

Знавці прикдадної географії, тепдих посад, курортів 

задізничних мап. 

Аматори Дунаєвського, Маркса і преферансу ... 
Сдовом - цвіт робітничо-селянської імперії у всій його 

ведичі і багатогранності. 

Все те різне віком, фахом, статтю і уподобаннями, аде 
все тут має спідьну рису - рису шукачів чогось і збігців 
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кудись, - рису шукачів щастя і збігців у невідоме. 

Все те вирвалось з однієї остогидлої дійсности, з одно

го кінця світу і мчить на зламання карку в інший, утікаючи 

від всього і женучись за всим, утікаючи від прикраго вже, а 

:\!ОЖе й проклятого; і женучись за благословенним, за ще 

незнаним, небаченим, неспізнаним, але прекрасним, приваб

.1ивим. 

Рису б ту можна назвати лихоманкою. Так лихоманкою 

хороб.швого гону в напівсконкретизовану химеру, в якусь 

загадкову, екзотичну країну, в якесь Ельдорадо, десь туди, 

де ще їх не було. 

Риса та є спільним знаменником для всієї цієї маси лю

дей -- маси мандрівників, що заселяють цей ориrінальний 

світ на колесах. 

Проте, для більшости з них те "кудись" було досить 

сконкретизоване. Вони їдуть на ДВК, що десь там, на другім 

кінці світу, на берегах Тихого океану. І там той дійсний, 

справді казковий світ. І там те справжнє золоте Ельдорадо, 

що про нього стільки чуто, читано, мріяно і передумано. 

Ось туди все це й мчить. Мчить без віддиху і без ог.lяд

ки. Котиться, погойдується, дріботить експансивно. Мерех

тить над прірвами, перелітає мостами, заходиться сміхом і 

зойкає над проваллями, пролітає тунелі, зажмурившись, -
і жиє ... 

Жиє реальним і напівфантастичним, але безжурним, ро

жевим життям. Веселковим, напруженим. Як той метедик-

одноденка ... Любиться ... Свариться... Одружується ... і роз-

.1учається ... І фантазує, вигадує і вірить, загубивши грань 

:\Ііж реадьним і фікцією. 

Химерний екстериторіяльний світ! Світ бдаженної неза

.1ежности від будь-якого "спец" і "проф" -навантаження, 

від будь-якої "спец", "проф" і "парт"- дисципліни, від ши

піння примусів і начальників, від безконечних черг за ка

.1ьошами і безконечних "чергових зборів" у цехах, на служ

бі і вдома. Світ ідеальної свободи і повної відсутиости дик
татури, якщо не брати до уваги диктатуру кохання та пере

ступ.lення влади кондуктором. Світ пригод і романтики, 

світ поцілунків і преферансу, фантастичних історій, небува-
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лих подій, трансформованих призмою екзальтованої фан

тазії. 

Світ благословенної свободи, купленої за готівку разом 

із пляцкартою. 

Мелькають дні і ночі, і знову дні, і знову ночі. Утікають 

ліси і пустелі, і гори ... Утікає десь цілий світ, розпливчастий 
і туманний, нереальний світ, поставлений шкереберть. 

Пауз нього пливе цей - конкретний, напружений і на~ 

магнетизований, осяяний блакитним, рожевим, зеленим сяй

вом вибагливих абажурів, заслонений газовими фіранками, 
наснажений коханням і поривами, озвучений патефонними 
фокстротами і "румбами" ... А над усім- Арсеньєв! Ах· х, 
Арсеньєв! .. 

О, Арсеньєв! .. Він бог цілого цього експресу, цілого 

цього світу. Володар дум і сердець. Він панує тут, як ніколи 

не панував там - у тій неймовірно-казковій, відкритій ним 

країни, що зроби.1а його ім'я девізом і прапором всіх манд
рівників і всіх - ось таких - конкістадорів. О, Колюмб за

амурської і надамурської голубої галілеї!!. Відкриватель 

дивовижного, герой і переможець непереможного, спі

вець і автор найекзотичнішої і найфантастичнішої країни у 

світі, -російського, чи то пак тепер совєтського, Клондай

ку. Ні, інтернаціонального золотого Ельдорадо, куди навіть 

жиди погнали "добровільно-примусово", зрадивши Пале

стину, творити свій Біробіджан. його аксесуари, екзотичні 

аксесуари тієї, відкритої ним, екзотики панують тут і живуть 

поруч із усіма мешканцями розкішних купе, сальон-вагонів, 

тамбурів і коридорів. Переселились з тієї країни і живуть 
тут - проводжають цих мандрівників, як чичероне, туди, до 

себе в гості ... Дерсу Узала і тигри ... Жень-шень, Усурі і тиг
ри ... Манзи і тигри ... Фанзи і знову тигри, тигри, тигри ... Тиг
ри над усе і над усім! З усіх дивогідних аксесуарів тієї диво

гідної країни, що володіють серцями цих більших і менших 
Пржевальських, більших і менших Колюмбів та Нансенів, 
- тигри найдивоглядніший і найфантастичніший аксесуар. 

Ними наповнений цілий цей експрес. Вони блукають по ньо
му з хмарами диму і "румбами", викликають ентузіязм і ви

кликають тремтіння в колінах та солодкий холодок не в од-
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ного з цих хоробрих шукачів щастя, сильних емоцій і 

справжньої екзотики. 

Вони панують в уяві кожного, як символ, як страшний і 

привабливий обр~з тієї невідомої землі, куди він так легко

важно вирушив і оце мчить, мов на весілля. Тигри ... З них 
починаються всі розмови і на них всі розмови кінчаються. 

Вони беруть участь у преферансі і в пиятиках, у плітках і 

навіть у коханні. 

-А чи ви чули ... Раз бубни! То ... чи ви читали, як на 
Н-ській заставі недавно тигр украв стійкового? 

-Та що ви! .. Раз черви ... Ну, і як!!? 

-Два піки! .. Го-го- заніс, мов кошеня ... 
-Боже мій ... Пас! .. Боже мій ... 
Або: 

- Ух, ти, моя смугаста кішечко! .. - це коханець до 

любки, ластячись. Сусідка навпроти робить великі очі і по

шепки до другої: 

-Добра мені "кішечка"! Від Уралу змінила четвертого 

коханця ... Це ж тільки від Уралу! А до Владивостоку?! Апе
тит, прости Господи. С му гас та тигри ще, а не "кі

шечка"!!! 

У коридорі пара похідних коханців туляться одне до 

одного, дивляться у вікно і мріють- мріють: 

- Ах, який я щасливий! .. Ми заїдемо десь далеко-да-а-
-.1еко в тайгу ... І там, в нетрах, серед квітів і пралісу я збу-

дую затишну хатинку ... Я її зроблю такою ... такою ... 
- Обережно, порвеш запонки ... Ах-х! Як чудесно ... А 

ти не боїшся тигрів? .. 
- Ну-у! Я маю ... Я везу дві рушниці "Зарева" і повну 

валізу набоїв, ще й бінокль, ще й компас ... Ми будемо диви
тися, дивитися ... 

- Ох-х! .. Який ти ... Який ти герой!!. 
Або: 

- "Чого ви на мене витріщились, мов тигр!?." 

Або: 

А скажіть, будь ласка, - в Хабаровську можна ходити 
по ву.1ицях? Безпечно? Чи є міліція?!! 

-Є ... А що? 
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-Та я читала, що ще недавно тигри там гуляли по ву

лицях і крали людей, ба, навіть коней. Чи правда? 

-Правда. 

-Боже мій!- і до чоловіка з гістеричною розпукою: 

- Казала тобі! .. Казала ж! .. "Пропадай він пропадом той 
Де-Ве-Ка!" Так ні. "Поїдем, поїдем." "Підйомні" йому! .. 
''За віддаленість" йому! .. Мало йому! .. Мало йому! .. Висі
даю! На першій же станції висідаю! Досить з мене твоїх 

фантазій! Досить з мене кров пити! .. 
-Ну, заспокойся ... Ну, душечко! .. - потішав розгуб

лений супруг - якийсь, може, бухгальтер якоїсь, може, 

''Союзриби", або "Союззолото". - Ну, ми не поїдемо до 

Хабаровська, ми поїдемо на ... на Сахалін. Еге ж! Там довко
ла вода і та сатана туди не перепливе. 

Або: сп'янілий шукач сильних емоцій, наслухавшись 

страшних історій про ведмедів, що завертають людині во

лосся з шкірою на очі, про тигрів, що хапають людей по 

квартирах і навіть "біля самісінького кінотеатру, їй бо!", 

після надцятої чарки впавши в філософський жаль до себе: 

- Оттак ... Жиє-жиє чоловік ... І п'є ... І було йому доб

ре ... Ні, їде, пх-х-хається ... Пк ... І раптом- нема! О! І нема! .. 
Якась дурна кішка буде носити його, як мишу ... Кондук
тор!!! ... 

Тигри. Страшне божество, смугасте шкірою, а ще сму

гастіше репутацією. Всемогутній "Амба", славніший за само
го Арсеньєва і екзотичніший за все на світі. Володар дум і 

об'єкт молитовного екстазу та жаху не тільки в того наїв

ного Дерсу Узали, а й в цілого цього екстериторіяльного 

світу. 

З тиграми міг змагатися хіба лише тільки Жень-шень. 

З-поміж усіх тих надзвичайних аксесуарів потрясаючої ек
зотики з тиграми міг змагатися тільки Жень-шень - чудес

ний корінець, могутній талісман, мітичний і одначе реаль

ний плід усурійського Ельдорадо, оточений авреолею все

азійської, ні, всесоюзної, якщо не всесвітньої слави. Навіть 

папороть, що цвіте в ніч проти Івана Купала по цілій евро-
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пейській .1ітературі, з усіма скарбами, що вона їх береже, з 

усі:\І комплексом леrенд і казок, блідне перед тим магічним 

Жень-шенем. 

Сама його назва - саме те двоскладове слово набуло 

магічної си.1и і вЖе відмаложує стариків, зраджуючи в них 

надію, що ще не все втрачено, змушує хвилюватись старечі 

серця, які вже давно одвик.1и реаrувати на такі собі опуклі 

бюсти й інші принади, на малиновий дзвін острогів і далебі 

юнацькі біцепси; провокує старих кавалерів на хлоп'ячі виб

рики і донжуанські пази, а молодих доводить до гарячки, -
виснажені надужиттям по тамбурах і півтемних закапелках, 

вони гарячково маячать тією хвилиною, коли той чародій

ний Жень-шень буде вже нарешті до їхніх послуг ... І не в си

;'Іі дочекатись цієї благословенної хвилини, тягнуть свою 

"кішечку", свою "ципочку", уявивши, ба, навіть відчувши 

досить виразно, що той Жень-шень уже в них вступив і за

раз буде робити чудеса ... 

О, Арсеньєв! .. Чи думав ти, що станеш отаким-о могут
ні:\І промотором, таким рушієм отакої-о маси людей, підій

маючи і пориваючи їх на надзвичайні діла та ще й женучи 

їх уперед, в ту химерну, казкову країну? Ось туди, де ти по-

обморожував ноги й легені, де ти, врешті, в біді та злиднях, 

серед страхітливих пригод і азіятських турбот дочасно 

склав свої б"ур.1ацькі, ревматичні кости. 

Чи думав ти, що після смерти станеш таким промото
ром, таким володарем дум 1 сердець прекраснооких паня

нак і їхніх мамунь та папунь, і одчайдушних шибайголів, і 

навіть п'яниць, і навіть бухгальтерів, і навіть старих гемо

роїдальних кооператорів!?. Що поженеш їх за тридев'ять 
земель, за незчисленні пасма гір, несходимі простори пу-

стель і нетрів з родичами та "со чадами" завойовувати, опа
новувати і посідати той - відкритий тобою - світ, той 

опоетизований Клондайк і заразом Едем ... Так, Едем, де 
росте виноград і клюква, коркове дерево і - якщо вірити 

тобі - полярна береза, живе субтропічний барс і гімалай

ський ведмідь, ще й полярний "урсус арктос" на придачу; 

шляхетний олень і сніжний горал; тендітний єнот і сестра 
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гієни - розсомаха, тощо ... Край - як гарячкова фантазія 

п'яного, як маячіння божевільного. 

Витвір космічного жарту, а чи плід космічної катакліз

ми, а чи то плід всесвітнього гумору. Край парадоксів. Сим

біоза субтропічного раю і сибірського пекла ... 
А експрес летів і летів, поспішаючи, приспівуючи, при

танцьовуючи на гладенькій дорозі. 

І летіли, переганяючи його, серця і думи всіх тих ек

зальтованих конкістадорів. Вирушивши з місця - десь з 

Таганки чи з Сухарєвки, з-над Харківської Лопані, з Київ

ської Шулявки, з Ленінградських, Одеських та інших все
союзних баюр, - видершись з нудьги і прози всесоюзних 

буднів і "соцзмагання" та одтявши все те одним махом біля 

двірця, вони всіJІИ до поїзду найдальшого рейсу і ніби на

ново почали жити. Наново жити, наново любити і наново 

прагнути. Гнані геть з метою і без мети, вони кинулись, як 

у вир головою, туди, вперед, у невідоме. І те невідоме поча~ 

.по вдиратися в їхню свідомість вже з перших же днів, далі 

-- більше, стверджуючи, що вони таки їдуть і таки туди, де 

все не так, де все інакше, де зовсім інший світ. 

Мінялись краєвиди, мінялись настрої; мінялась фльора, 

люди, обрії ... Все вражало новиною, щораз, то чудовішою. 
За Уралом вони спостерігали сніг на вершинах гір ... У Вят
ці спостерігали в натурі той фолкльор, що звикли його ба

чити в столичних крамницях "народньої творчости". І купу

вали його скільки хотіли тепер: купували гармонійки і гар

монії, свистілки і сопілки, купували вибагливі дрібнички -
дерев'яні, паперові, глиняні, ликові, розмальовані, випалені, 

різьблені генієм вятської російської цивілізації. І ті дрібнич

ки, і ті гармонійки та свистілки одразу змінили декоратив

ний і вокальний стиль цілого, можна сказати, експресу. 

СтиJІЬ евролейський зазнав цілковитої поразки, переможе

ний стилем вятським. Все в нім цвіло і пишалася істинно на
роднім мистецтвом, шедеврами всіх вятських кустпромів, -
кошиками, капцями, валізами, ведмедяками і паяцами, гре

бінцями і збаночками, сопілками і півниками, балабайка
ми і найхимернішими іграшками ... 

Вакальному европейському стилеві повелося ще гір-
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ше. "Заткнувся" увесь найклясичніший репертуар, - екс
прес засвистів, запищав, зачиргикав, як навіжений. Всі ті ко

ники і сопілки, і півники, і чортики - все те почало діяти, 
ніби виповідаючи оте знамените "догнать і перегнать". А 
гармонії і гармонійки ревли так, що витиснули геть "румбу" 

і навіть рідного Дунаєвського, роздираючи вуха і душу не 

тільки пасажирам, а й станційним диспетчерам та кочега

рам. Але ніхто тим не переймався, - все те нове, небачене, 

прекрасне своєю новиною і екзотикою. 

На кожній станції, де тільки експрес Зупинявся, щось 
було нове, таке, що ще ніхто не бачив з них. Пасажири вибі
гали геть з усього поїзду, розхапували всю ту новину, всю 

ту екзотику і напихали нею експрес. Сідали і мчали далі. Зі 

сміхом і жартами, з частушками та з "шірака страна моя 

родная", а ще більше - просто з виском і галасом. 

Бі.1я Іркутська вони пнулися в вікна і співали давньої 

каторжанської пісні, тієї знаменитої, що її знали всі, як гимн 

:колишньої царської імперії: "Далеко в стране Іркутскай ... " 
Біля Байкалу вони купували омулі ... Не менш давні і не 

менш леrсндарні омулі, що стали одною з перлин всеросій

ських гордощів і що купувати їх тут стало священною тра

дицією. Поїзд спеціяльно зупинявся і все висипало геть ... 
Зупинка та була не на станції, а так, на самісінькому березі 

справді химерного моря; колія проходила під скелястими 

урвищами попри саму воду, роблячи дугу навколо Байка

лу в кількадесят кілометрів. Велетенське озеро, обставлене 

крутими горами, стелилося геть на десятки миль, як фан

тастичне люстро в блакитній оправі лісистих кряжів. Як зав

жди, експрес зупинявся тут, щоб дати пасажирам розривку 

- змогу не тільки подивитися на цей національний скарб, а 

й вмочити пальці в нього - в те "священне море" та по

шпурляти в нього камінці. 

Мешканці експресу метушились, як сарана на озимині: 
все те вдихало емоції, айкало, ойкало, плЮскоталось у воді 

і розкуповувало шпарко омулі - вуджені, варені й солені, 
що їх нанесло сюди тубільне жіноче населення либонь з ці
лої округи - з усіх чотирьох берегів Байкалу. Омулі були 
свіжі, омуді були й смердючі, аде всіх іх розкуповувано, бо 
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це ж були не звичайні собі риби-ому.1і, а священні риби 

омулі,- тієї "омулевої бочки", либонь, що про неї від сто

ліття співала ціла романівська імперія, а тепер співає цiJfa 

"широка страна родная", с.'Іовом екзотичні омулі ... 
Кондуктор свистів і все те разом з омулями пхалося на

зад до купе, чіплялося за поручні ... Експрес не рушав доти, 
доки не чіплявся останній пасажир. Провідники всіх с в о

їх знали в обличчя і могли здалеку точно устійнити, чи 

вештається ще котрийсь по юрбі, а чи сіли всі. 

Рушили від Байкалу, експрес довго смердів рибою і 

дуднів баргузинським та взагалі прибайкальським чи "про"

байкальським фолкльором. То шукачі щастя їли омулі, рев

ли "С1авноє морє, священний Байкал" і розповідали та ви

с.lухували деrенди, трагедійні і героїчні історії, анекдоти та 

географічні й природознавчі довідки про те дивне море, в 

якому вода стоїть вище, ніж у всіх інших морях, бо: 

... "І ото у дні є дірка. І йде та дірка аж до Льодового 

океану. А там, як відомо, лід. Лід тисне на воду - ну, вода 

й випирає в дірку, і пре в Байкал, і підіймається в морі тім 

-у Байкалі ... І коли б не височенні гори, що стоять, бачите, 

як височенний казан, то море б те геть розіл.lЯ•lОСЯ і була б 

біда ... А в дірку ту плавають риби і звірі морські, так дір

кою-діркою -та й у Байкал ... Доказів?!"г Прошу: звідки 
тут у цім казані взявся сивуч або нерпа!? Ага! Отож! Бай

кал - межи лісами непрохідними, межи горами неприступ

ними і від найближчого моря за мідьйон кі.1ометрів. Тільки 

дірка! .. " 
Дійсно. Фантастична і дивовижна зем.1я тут! 

Разом із змінами у зовнішнім, видимім світі, дають себе 

знати і зміни у світі внутрішнім, зумовдені з:мінами в часі. 

Поїзд йде по паралелях із заходу на схід, назустріч сон

цю, і з кожним днем, з кожним географічним градусом дов

готи пересуваються ранок, вечір, ніч - на годину ... на дві ... 
на чотири ... Біля Байкалу різниця в часі вже на чотири го
дини проти звичного. 

Здезорієнтовані пасажири відчувають, що щось не га

разд, що щось у світі чудне діється, щось з ними коїться. 

Вдень хочеться спати, а вночі - їсти. В обід нерви стають 
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:м.1яві, а вночі нападає ентузіязм. Призвичаєні до певного 

укладу, вони відчувають, що зійш.1и з рейок. Створився ха

ос, - одні виби.шся зі сну й з апетиту, не могли вже ні їс

ти, ні спати, а другі, навпаки, -борюкались, борюкались і 

вийш.1и переможцями - спростили своє життя до ті.ї!ьки 

їсти і тільки спати, а інші й ще краще -могли спати і тіль

ки спати. Але назага.1, абсолютну більшість опанувало без

соння, тривожний неспокій, хвороблива експансивність і ... 
в деяких геть чисто застрайкували шлунки. Особливо потер

па.1и нервові, чут.1иві, занепоєні своїм здоров'ям, - вони 

мацали свої голови, хвилювалися, ковтали порошки і доку

ча.1и лікарям, що, втративши самі спокій і сон, грали грали 

напропале в преферанс, загубивши межу між ніччю і днем. 

Пересувається поїзд, пересувається час, пересувається 

життя в експресі, а ще більше- настрій. Попри всі ті, зреш

тою, смішні неприємності, він підноситься до найвищого 

ступня передсмаку чогось надзвичайного, констатуючи йо

го поступове, але неухильне наб.1иження, недалеке здійснен

ня мрії. Про те свідчить кожна хвилина, кожен кілометр, 

коЖна деталь назовні. Поїзд іде до мети. 

За Байкалом вони спостерігали екзотичних тубільців: 

червоношкірих бурятів та бурято-монголів в Урал-Уде; гор

дих, вітрами, сонцем і блиском снігів засмалених, брондзо

вих якутів, подібних до тих джеклондонівських індійців, і 

таких же брондзових, в національні строї убраних якуток в 

Чіті; тунrузів з гостровухими псами ... Китайців ... "Гуранів" ... 
Поїзд іде Забайкаллям. Розважаючи пасажирів і пи

шаючись своєю ерудицією, якийсь професор історії- круг

.11еньке пузце, окудяри над волосатою бородавкою і розче

пірені перед носом карти- вик.1адав, як леrенду, історичну 

довідку про перших - найперших каторжників Сибіру, про 

перших - найперших політичних засланців, що склали тут 

свої кости і саме в цім Забайкаллі, в цім найсуварішім і 

найпанурішім закутку східнього Сибіру. 

І було їх двоє, тих піонерів: навіжений протопоп Авва

кум... Але цей розкольник був другим. А першим був -
бунтар і "ізмєннік" - "малоросійський" гетьман на ймення 

Дем'ян М но г о гр і ш ни й. 
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Це вони були відкривателями і зачинателями тієї жа~

ливої сторінки, першої сторінки в епопеї невимовних люд

ських страждань на цій землі ... 
За ними пішли чередою безліч інших, більших і мен

ших, відомих і безіменних каторжників ... Серед них багато 
славних, оспіваних до того, а особливо після того, націо

нальних героїв цілої низки народів ... Брязкаючи кайданами. 
вони вимощували кістками це гробовище, цю пануру 

"юдоль розпачу і сліз людських" ... 
Професор розповідав повільно, помежи "вістами", але 

ерудитно і барвисто, як справжній професор історії взагалі, 

а Сибіру - зокрема. Він розповідав, власне, про те, про що 

всі знали бодай з тих тягучих і грізних, безнадійних і роз

пучливих каторжанських пісень, які становили колись чи не 

половину всеросійського національного пісенного реперту

ару, та становлять ще й тепер, і що їх співано :кожним :ко

лись і тепер. 

Не знали тільки хіба про того першого піонера, про то

го патріярха :каторжанського, того пра-пра:каторжанина, 

про того гетьмана "малоросійського" з химерним, але та

ким підходящим до ролі :каторжанського патріярха, прізви· 

щем. Поза цим багато було відоме. Ті бо :кайдани у :кожного 

з них "дінькали" і "бомкали" з дитинства, розповідаючи 

про той Сибір і про це Забайкалля. Лекція професора спра

вила вражіння. 

Ніхто тільки не замислився над тим, я:к той "ізмєн

ні:к", той патріярх :каторжанський та:к міцно і та:к широко 

проторував шлях на Сибір для всіх своїх онуків і правнуків 

і тим воістину заслуговує на пам'ятник десь тут, серед цих 

голих :кряжів, серед цих забайкальських пустель ... 
У вікнах миготів, обертаючись, понурий ляндшафт, пере

різаний пасмами скелястих гір. Він пропливав обабіч екс
пресу, відстрашуючи своєю жаскою історичною репутацією. 

І ось ... Ніби зумисна ілюстрація до професоравої істо
ричної екскурсії, ніби марива, викликане ним з небуття, -
з'явився додаток до того ляндшафту ... 

Либонь вони встали З·Під землі - цілі ті покоління ка
торжників, армії їх!.. Вони вишикувалися обабіч колії, 
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вздовж насипу безконечною хмарою і стояли, спершись на 

кайла, на .11опати, на тачки ... По коліна в воді і в болоті ... У 
ровах і ямах ... 

- Ребята!!! Сматрі!!! Бамлаг!!! 

Все кинулося до вікон. 

Боже ж мій! .. Так ось вони!!. Справжні, реальні, невига
дані і - незчислимі. Як розгадка болючої і жаскої таємниці. 

Як сама таємниця, на яку страшно було дивитись ... 
А вони стоя:ш безконечними шпалерами, безконечною 

тичбою - вимучені, виснажені ... В химерних і страшних 

бамлагівських одностроях: в ганчір'яних шапочках-"ушан

ках" і в такім л:ахмітті, що здавалося, ніби їх рвали всі соба

ки всього світу і тріпали всі сибірські й транссибірські вітри 

та буревії. 

Стояли і дивились ... Проводжали експрес - мерехтливе 

чудо небаченого чи давно забутого, світу ... 
Неголені ... Забрьохані ... З хороблнво запаленими очи

ма ... Безконечні лави людей, списаних геть з життєвого реє
стру, обтикані патрулями з рушницями і псами ... 

Одні махали руками. Інші дивились байдуже, тупо, че

каючи, поки він пройде. 

І не було їм кінця, і не було їм краю ... 
Прокладали шлях, прокладали нову магістралю, вимо

щуючи її своею розпукою, гатили собою прірви й баюри, й 

провалля ... А тепер ось стояли, як на параді. Полтавці ... Чер

нігівці... Херсонці... Кубанці... Нащадки Многогрішного і 

нащадки того Аввакума вільнодумного... Каторжники. Ті, 

що про них потім будуть розповідати леrенди й співати тя

гучі, понурі пісні, такі тягучі, як забайкальські вітри узим

ку ... 

З вікон експресу нагло починають летіти речі ... Спершу 
від паротягу, - як сиrнал, - кілька пачок махорки. А по

тім, мов на команду, з усіх вікон полетіли: цигарки ... плит
ки шоколяди ... цитрини, черевики, шматки хліба, пакунки, 
завинені в папір ... - ціла веремія найрізноманітніших речей. 

Діти мах~ ручками і, підхоплені стихійним поривом, 
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загадьним психозам, що опанував експрес, викида.1и квіти ... 
цукерки ... гармонійки ... і п.1ескали з ентузіязмом в долоні, 

сміялись радісно. 

Люди в бамлагівських одностроях ожи.1и кинуш!сь 

стрімго.1ов до подарунків, збираючись купами і топчучи 

ОДИН ОДНОГО. 

Над насипом почалась стрі.1янина. 

І, ніби на знак протесту, хтось ошаді.1о викидав з вікна 

експресу все, що трапилося під руку: подушку, ка.1ьоші, 

грамофонну плиту, простирало, жмут грошей ... 
Підхоплені вітром, леті.1и вони і крутились над поїз

дом, наче голуби на Іордані, розполохані стрі.1яниною. 

А в купе, упавши ниць на канапу, хтось заходився буй

НЮ! п.1ачем, вибухнув нестримним приг.1ушеним риданням. 

Гроші ще довго круж.1яли в повітрі і леті.'Іи слідом за. 

експресом. А шерегам не було краю. Вони, мов з-під землі, 

встава.1и назустріч і вже махади руками мовчки, махали, ма

Холи, мішаючись в невиразний сірий туман. 

Експрес летів божеві.1ьно, нестримно. 

І так само нестримно текли в когось сдьози в замкнено

!\!)", м'якому купе вагона. 

Це теж екзотика ... 
Але те промайнуло, як марива, і дише на хвидинку 

затьмарило настрій у мешканців експресу. Нові вражінння, 

щодалі, то цікавіші, щодаді, то екзотичніші, відсунули те 

марива геть і стерли. Ніби його й не будо. Так, дадебі і не 

бу.1о. Лишидося десь там, разом з Забайкалдям, а назустріч 

бігли інші дива, інші місця і .1яндшафти, незнані, небачені, 
неспізнані. 

За гуркотінням і чорнотою тунелів враз би.1о в очі слі
пуче сонце, розгортались дивні панорами, аж но тяглася ру

ка до гальма "Вестингауза" - до тієї аварійної ручки, щоб 
зірвати пльомбу і нагдо спинити експрес: "Зупинити тут!"
І піти, побігти туди ... 

Знову тунелі ... 
Потім експрес вдітав у ніч, як у суцільний тунель, і, за

палавши вогнями та опустивши фіранки, летів у фантазію. 
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Гой;~.аючись під звуки патефонних танrо і фокстротів, гомо

нячи, відступаючи, люблячи й мріючи, мріючи, мріючи ... -
.1етів, миготів десь у казку. 

Творив її і стремів у неї, гублячи межу між дійсним і 

фікцією, між фактами та їх інтерпретацією. Гуготів у неї і 

був уже її часткою - часткою світу пригод, того царства 

Арсеньєва, того царства Дереу-Узала і "Амба". 

11. 

В са.1ьон-вагоні було ясно і затишно. В стелі крутидись 

вія.1а, оберталися нечутно по горизонталі, творючи лагід

ний вітер. 

На сніжно-бі.1их столиках в такт поїздові видзвонюва.1и 

.мааиновим дзвоном пляшки: червоне "Бордо" і пиво, конь

як і дікери, і золотоверхові портвейни - стоять вони куп-

ками, не відкорковані, посередині білих обрусів і гомонять 

срібно. Перегукуються з ко.1есами. Баблять до себе, чару

ють. Вк.1оняються ніжно одна до одної і до гостей. 

"Розкрийте, розкрийте нас! Беріть! .. " - і сміються, го

монять, пританцьовують. 

Обабіч пляшок стоять ск.1яні вази з помаранчами, цу

керками, плитками шоколяди, пастилою, тістечками, - ме

рехтять, випромінюючи з боків веселку і снопи проміння. 

Запопадливі кедьнери в чорних убраннях, з білими 

рушниками через руку, стоять на чаті. Готові кинутися на 

о;~.ин порух брови, угадуючи наперед кожне бажання кді

єнта ... 
Стідьки вигод! Сті.1ьки трунків! Сті.1ьки розкошів! ... 
Далебі це єдине :..tісце у ці.1ій тій фантастичній "шостій 

частині світу", де можна зустріти щось подібне. Стідьки фа

сону, стільки шдяхецтва і багацтв і стільки піклування про 
а юдину. 

Це лише тут, у цій екстериторіяльній державі - у цім 

експресі. Тут бо свої закони, свої звичаї і свій режим. Це бо 

окремий св,Тут бо іноді бувають чужинці- якісь дипло
:\rати, міністри чи гості з далеких заморських країн. 

Весело видзвонюють пляшки і мрійно вихляють віяла. 

з з 



З обвішаної скляними призмами .1юстри ллється химерне, 

мерехтливе світло, - то призми гойдаються, тріпотять, як 
сережки, і витворюють світляний веселкавий танок, випро

мінюють спектри ... 
А у вікнах біжать вечарові Си.'Іьвети, біжать двома без

конечними стрічками: фіялково-рожеві краєвиди, білі вер
шини гір, облямовані в ко.1ьор індиго долини, фантастичні 

сильвети дерев, бльок - постів, будіве.1ь ... Гей би дві безко
нечні кінофільми. 

У сальон-вагоні майже порожньо. Вже нема тих амато

рів пива і вин, і веселих гутірок, що виповнювали його пер

ших днів. В декого вже спорожніли кишені, бо всі ці розко

ші коштують гроші; інші вдалися до преферансу і смалять 

до одуріння десь там, по купе; інші романсують, саме цілу

ються десь у присмерку коридорів і тамбурів; інші накру

чують "румбу" ... 
Лише кілька людей посідають цей затишок. 

Біля крайнього столика при вікні сидить бравий майор, 
- чорнобривий, з м'ясистим носом, віком понад тридцять 

літ, - майор ОГПУ-НКВД. Зсунув синій кашкет на поти

лицю, розстебнув комір і попиває червоне "Бордо", тримає 

шклянку біля уст, а очі втопив у газету, поставивши її сторч. 

Смокче "Бордо" і читає-смокче "Правду", студіює промову 

вождя, виголошену на черговому з'їзді ВКПб. Іноді виймає 

олівець і щось підкреслює, посміхається захоплено, потім 

глибокодумно морщить брови, сьорбає "Бордо" і пасе далі 

вуг.'Іяними очима по шпальтах газети. Майор виглядає, як 

саме втілення могутньости, сили і гонору своєї "пролетар

ської" держави. В цідім експресі не тримається ніхто так 

гідно, так незалежно і гордовито, ба, навіть трохи презир

ливо, з таємничою міною і незрівняним почуттям вищости. 

його не зворушують ніякі екзотики, ніякі найексцент
ричніші історії, ба, навіть тигри. Він не те бачив. Не те знає. 

І не те може. Такого полювання, якого він сам є і був май
стром, не зрівняти ні з яким іншим. Коли б всі ті аматори 

зна.1и, де те диво, де та .1еrендарна леrенда ... Диво - це 

він! І .1еrенда- це він! T.t:- під блискучою уніформою

сховані такі речі, що пер.ними поблід.1и б сам Арсеньєв з 
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своїм придуркуватим Дерсу-~'зала, і навіть всі тигри, на

віть у них - у цих останніх - ст~ло б во.'!осся дуба. 
І не по екзотику їде він. Він їде на інше nолювання. Ді

ставши нове nризначення, високу nосаду десь там, у чорта 

на запічку, він їд~ nеребирати її, як звичайний обов'язок. 
Він дисциплінований і точний, і не схильний вдаватись у 
дрібниці. Тим часом не марнує часу на теревені: п'є отак со

бі "Бордо" і студіює промову вождя. 

В другім кінці сальон-вагона веселий гомін, -дзвін ча-

рок, жартівливі nромови і регіт. Там розташувалась весе.1а 

комnанія. Зсунули два столи докупи, заставюш їх батерія

ми nляшок, чарками й тарелями і розсідись уn'ятьох ... Дуд
лять і регочуть ... П'ять nройдисвітів-скалозубів, п'ять моло
дих безжурних шибайголів, n'ять камарадів. Отих, тиnових 

у цій країні, молодих людей- "героїв нашого часу", що їх 

так рясно стало, що їх ніщо ніде не втримає, що вічно .'Ііта

ють з місця на місце, добре заробляючи, а ще ліnше роз

тринькуючи та скалозублячи; скалозублячи геть з усього ... 
Ці теж такі- nрожигателі життя й кишень; може кваліфі

ковані інженери, а може й кваліфіковані літуни, а може те й 

друге разом. Ті самі, що літають по цілій цій "шостій части

ні світу", по цім велетенськім людськім nолігоні, і ніде не 

можуть нагріти собі місця і, що, якби могли, nолетіли б геть 
ще й по всіх інших світах, та не можуть вилетіти. 

Один з них - в nенсне і крагах, ще й в модних англій
ських бріджах. його всі величають, не то жартома, не то 

серйозно, "nрофесором". Другий- у френчі й галіфе ко

льору кави, елеrантний та, наnевно, одчайдушний, - біль

ше за всіх і зухваліше від усіх регочеться та сипле nриnер

ченими словами. Лише іноді раnтом уриває, хмурить брови 

і nідозріло лозирає навколо з-nід лоба. 

Двоє - гуляйnільців, засмалених вітрами, вивуджених 

десь кримським чи одеським сонцем, м'язистих, дебелих і 

суворих. А n'ятий - кубанець з Новоросійську і разо:-.r 

контрабандист з Батуму; але про те ніхто не знає. 

Четверо з них їдуть десь аж з Києва разом, їдуть в те 
"Зо.1оте Ельдорадо", що десь на другім кінці світу. Чого? А 
так! Зійшлися докупи в Києві, попиячили, вирішили нагло 
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їхати - і поїхали. Шукати, де ліпше. Кинули роботу, підпи

са.1и контракти на Далекий Схід, дістали·" підйомні", сіли й 
поїхали. І їдуть ... А не сподобається- поїдуть назад. Поду
маєш - діла того. КЗОТ вони знають, як молитовник, і не 

дадуть собі в кашу наплювати. 

П'ятий - той, що у френчі й галіфе кольору кави -
пристав у дорозі до веселої, безжурної компанії. 

Хлопці пили горі.1ку, потім "Малагу" й портвейни, по-' 

тім знову горілку, а в межи-часі дудлили пиво і бавились со

бі, забувши про цілий світ і його околиці ... І замовляли 

страви ... Поводились, як мільйонери. 
-Кельнер! Ще кав'яр! .. Тричі ... 
- Кельнер! Буженину! .. 
Кельнер мотається, зберігаючи індиферентний виг.1яд. 

Він бачив багато, аде ці хлопці бачили ще більше і нічим 

пже їх не здивуєш, ані заворушиш. "Професор" вже був на

віть там, де вони оце Ідуть, і ще й занадто далі, -аж на Чу

котці, біля самісінької Аляски, над Берінговою протокою. 

Це він звабив і своїх колеr, та й розважав їх тепер весели-

1\ІИ розмовами про смішні пригоди та різні дивацькі речі. 

Розмови й дотепи кружляли навко.'Іо того ж, що і в ці

JІім експресі. 

Кельнер подає буженину. "Професор" бере виделку й 

ніж і починає її пюІяти. Пиляє довго, наполегливо, терп.1я

че. Пиляє зосереджено, але ніяк не може її розтяти. 

- О! Евріка!!. - виголошує нарешті він захоплено, а 

далі урочисто і глибокодумно, немов з катедри: 

- Евріка! .. Я з цього шматка зроблю собі підмет-

1-: и. І наб'ю їх на чоботи. І напишу на них ім'я своє, рік на

родження і повну адресу. І піду по тій благословенній зем

лі ... І от з'їсть мене тигр. А з'їсть неодмінно. З'їсть з кісточ

J{ами, але цих підметок не подужає! Не втне! О, цих підме

ток не втне! .. Тоді ви їх, друзі, знайдете, і поховаєте мене, чи 

то пак підметки, і вип'єте за моє, чи пак за їхнє здоров'я ... 
Кельнер! З у бровки!!. 

Компанія голосно регоче. Розгублений кельнер подає 

''зубровку" і нишком хоче забрати сакраментальну бужени

ну, посміхаючись з-під.\іІасуплених брів. Але "професор" 
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че:\-ІНО і воднораз гаряче й цілком щиро протестує: 

- Ні-ні! Що ви, що ви? Я заплатив гроші і так злегка 

не поступлюсь. Це ж матеріял, скажу я вам! .. А патент, про
шу я вас! .. Ні-ні .. _. 

Майор з-під лоба позирає на компанію, але на нього 

вже ніхто не зважає, так ніби його й нема. Він кладе газету 

на сті.'І і дивиться у вікно ... 
-Хлопці! А бачили сьогодні БАМЛАГ? ... - урвавши 

сміх і стрільнувши на майора оком, запитує котрийсь зна

чуще. 

- Бачили ... - озивається один з гуляйпільців понуро і 

мов з бочки: - Нав-віть, бували то nак присутствовали на 

параді сьогодні ... Хто то викинув nодушку? Ото буде хлоn
цям теn.'Іо сnати! 

--Чорт візьми, а хтось викинув грамофонну nлиту. На

віщо вона і кому вона знадобиться?.. , 
- А чого ж, мо' й знадобиться, якщо там, той ... - да.:1і 

шеnіт, nавза. І раnтом вибух сміху. 

Майор совгається, дивиться у вікно, хмурить брови і не 

витримує- посміхається, .1едве оnановуючи той мовчазний 

сміх. 

"Нехай скалозублять, nрахвости. Все одно то ті, що або 

вже там бували, або кандидати ... " 
"Професор" міняє тему: 

-- Увага, увага! Говорить ... - зачинає він, як з радіо-

виси.lьні: - Говорить ... 
- Адесса-мама ... - вставляє френч кольору кави. 

- Так Одеса-мама ... 
- А Владивосток - nомийна яма ... 

-А от доїдемо - подивимось. Увага! Хто з вас учив 

географію? А історію? .. Добре, виходить, що всі вчи.1и. А 

не вчи.1и, то ще вчитимете, ще й боком вилізе ... Так от, по
рядком, так би мовити, вишколу, nорядком самоосвіти, -
розnовім я вам, як Б о г с от в о р и в т о й кр а й, ку

ди ми ідемо? Кельнер, nива!!. 

І роз.1иваючи nиво в шклянки, веселий "nрофесор" ав

торитетно nочинає виклад на nриродничу, географічну, а 

разом і на релігійну тему, про те, "як Бог сотворив той хи-
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мерний край", те "Золоте Ельдорадо", куди вони їдуть і що 

R нім "сам чорт ногу зломить, поки розшолопає, що й до 

чого". Отже ... 
... Відомо, що там усе є. Все, що існує у цілім світі, є й 

тюr, як у музеї, скажімо. І тварини, і рослини, і все! .. Нема 
ті.1ьки бананів та мавп, якщо не числитися з дослідами Дар

віна, та крокодилів, якщо вважати за крокодилів лише те, 

що плаває у воді десь там поблизу Хеопської піраміди. А 

решта - все є. А було так, бачите ... Як творив Бог світ ... 
Хоча владивостоцький турок, що оце розповідав, припису

вав цей подвиг Аллахові, але так уже на цім світі ведеться, 

що кожен до с е б е гне і св о г о генія попирає. Тож, за 

турком, чудо те сотворив Ал.'Іах. Але правовірні безвірники 

і так христіяни зробили свою корективу ... 
Отже, як творив н а ш Бог мир, то йшов він із заходу 

на схід і розселяв по землі, де що треба за пляном. Як той 

сівач, ніс він у мішку всякої тварі і всякого насіння до лиха 

і розтикав по землі, що де приходилось, мов за точно опра

цьованим промфінпляном небесного комунхоза. Там те, а 

1а:\І те ... Так він ішов і трудився через усю землю. Ішов і сіяв, 
ішов і сіяв. 

І прийшов він аж у той край, що грець його й зна де. І 

зупинився він на хребті Сіхоте-Аліня - гори такі є. Аж ба

чить - земля вже скінчилась, а в нього у мішку ще до лиха 

всього є! 

Дивився, дивився бог. Вертатись далеко ... Так він узяв 
та й висипав геть усе з мішка тут. -ЖИви тут! .. 

Ну, відтоді і почалось. І поперла. І погнало! 

І таке там сотвори.'Іось, що люди довго ще ламатимуть 

голови, як то могло трапитись, прости Господи! То, я вам 

скажу, край!!! 

І ніхто йому не годен дати ради. "Хіба тільки турки або 

запорожці", - мовляв той владивостоцьі<ий турок. Чому 

запорожці? Тому, каже, що так уже заведено на цій землі

як десь нема кому дати ради, то запорожців туди! Або при
наймні їхніх нащадків. На Кубань? - Запорожці. На Терек? 

-Запорожці. Під Петрqград?- Запорожці! І тут- теж ... 
Цар Микола, бач, не бувvрень, коли напосівся на тих дур-
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них "ха х л і в". Сам бог, як творив цей світ, то мав саме їх 

на увазі. Відтоді так воно вже й ведеться ... Будьмо ж! .. А кін
читься хіба аж на нас. Бо на нас- тпрру! -де сядеш, там і 

з.1ізеш ... Кельнер! Крем-соди!!! 
Прослухавши лекцію, хлопці запивали- її білою; весело 

uокались, робили додатки до лекції, вставки, редакційні змі

ни. Бу.1о весело, було безтурботно. 

Ось так вони собі розважалися, забувши про все на сві

ті і ні на кого не зважаючи. Майор знову занурився в газету 

і дочитував уже шосту сторінку, дійшовши до спортивної та 

іншої всесоюзної хроніки. 

До сальон-вагона зайш.1о двоє в rумових плащах, в 

е.1еrантних хромових чоботях і в узбецьких - таких мод

них мітку - тюбітейках. Сіли біля крайнього столика, від· 

коркувади пляшку пива, п'ють. З нудьги блукають очима по 

са.1ьону, придивляються до химерної дюстри, прислухають

ся до о1іху і гомону. Дивляться собі на майора, дивляться 

собі на веселу компанію ... Перезираються. 
Поті:-.r один встає і підходить до хлопців. Спиняється 

напроти того, що в френчі й галіфе кольору кави. Якийсь 

час пи.1ьно вдивляється в нього, а тоді в тиші, що запанува

.1Jа на хвильку, виголошує урочисто: 

- Слєдуйтє за мной! .. 
Юнак у френчі .1іниво подивився знизу вгору і спокійно 

ВЗЯВСЯ ЗНОВУ ДО ПЛЯШКИ: 

- Пробачте, ви до мене? 

-Так, до вас! 

- Я вас слухаю ... 
- Слєдуйтє за мной! - повторила тюбітейка з прити-

ско~r, засовуючи руку в кишеню. 

- Ого ... Чи правильно я Вас зрозумів і чи правильно 

-- чи туди Ви втрапили? 

-Мовчать!- гримнув наг.10 гість у тюбітейці. Другий 

підійшов і став поруч, посміхаючись і прудко бігаючи очи

!\''а по компанії та по са.1ьону. 

-Мовчать! .. - повторив перший погррзливо. ,......., Слу
хать, ко.1и приказують! Ви з а арештовані! Слєдуй

тє за мной ... 
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- Поперше - я ще не заарештований. Подруге - я не 

збираюсь поки нікуди "сдєдовать". А потретє- то ми ще 

nодивимось, хто і куди буде зараз "сдєдовать" ... - Юнак 

пома.'Іу звівся і, стиснувши щедепи, став, nристукуючи об

цасом та спершись на спинку стідьця рукою: 

- Сдухай-но ... Ти ... Чи я п'яний, чи ти n'яний? Чи я 

осед, чи ти ... Ану- в а ш і док ум е н ти! ! ? -раптом ви
r:алив він до обох зразу. - Ордер на арешт? .. Будь ласка, 
ордер на арешт!?! 

- Прошу ... - І гість у тюбітейці вийняв з кишені пісто

дя й підніс його арештовано:-.tу до носа: - Ось ордер на 

арешт. 

- Браво! - скривився зневаж.шво юнак. - Аде, дурню 

ти! То фадьшивий ордер. Такий самий ордер і я маю, про

шу, ось ... - і одвернувши поду френча, зухвало ладяпав 

рукою по кабурі, що висіла з лістолем на ласі ззаду. 

Вмить Й(}го nідбито nід руку. Завернуто руки методом 

джіу-джитсу за спину ... Аде юнак видерся, nаваливши стіль
ці і збивши з ніг одного з напасників. По короткій, але зав

зятій боротьбі його знову скрутили, роззброїди ... Наробиди 
матюкні і лементу на повен садьон-вагон. Передякані ке.'Іь

нери ТОВПИдИСЯ В дверях. 

В цей час звівся майор і стуnив два кроки: 

- В чім справа, rражданє? !. 

Один з тих, що в тюбітейках, nіддетів до майора, ви-

струнчився і відрапортував щось nошепки ... 

В майора подізди очі на лоба. 

- "Многогрішний ! ? !" 

- Так ... - і подав якісь шпарга.'Іки, фотосвіт.шни. Ма-
йор навіть не гдянув на те все, одвівши рукою. Він протер 

очі, nостукав долонею по лобі і враз люто крізь зуби вида
явся. Прошиnів страшну дайку осатанідо. Аде опанував себе 

і спокійно та суворо до тюбітейки: 

- Звідьніть ... Це ж не той, не він ... Я того знаю особи
сто ... - Павза. - О, я того добре знаю... · 
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Тюбітейка вагалася. Тоді майор з притиском, але тихо: 
-Що вам наказано!\ І взагаді раджу бути пильніши-



ми. Хіба вам повилазило? .. Пересвідчіться в документах, 

а тоді подасте своєму начальникові рапорт. 

Тюбітейка зблідла, витяглась у струнку: 

-Наказано звільнить ... Єсть звільнить! Єсть подати ра
порт начальству! ___:___ і повернувся до місця баталії. Там вони 

відійшли втрьох набік, дивились папери, матюкались, щось 

rуrнявили. Тюбітейки грубо перепрошували, виправдую

чись перед френчем. Френч обкладав їх понурою, бося

цькою лайкою крізь зуби. йому повернули пісталь і обірва

ний пас. Обидві тюбітейки швиденько вислизнули. 

-йолопи! .. - бурмотів френч, чіпляючи знову пісто

.'Ія ззаду і застібуючи пас. -Ідіоти! .. Не вміють чисто "ра
ботать". Балбєси ! .. - І ні на кого не дивлячись та не попро

щавшись, вийшов геть. 

Приголомшене тов-зриство якийсь час сиділо мовчки, 

протверезівши від такої несподіванки. Дивилися один на 

одного. Довго не могли прийти до пам'яті. 

- Анум, хлопці,- це "професор", нарешті:- може і 

у вас там у всіх ззаду по ордеру? Анум лишень ... 
Жарт не вдався. Було ніяково. Пробували ще жартува

ти, пробували вернути колишній прекрасний гумор, отой 

недавній безжурний настрій, що його так нагло знесло геть. 

Але нічого з того не виходило. "По ордерові", правда, у 

них більше ні в кого не було, але не було й певности, що 

після всього тут можна й далі так безпечно гуляти та точи

ти теревені. "Світ настав! От світ, трам-трам-тарарам! !. " 
Мов на команду, хлопці звелись, - чотири бравих гуль

віси, чотири синьооких пройдисвіти, кр:мезні, вигартовані 

вітрами, негодами та мандрами, злютовані короткою, але 

міцною дружбою, що на неї нагло так хтось замірився; чо

тири товариші - шукачі пригод, незнаних країн і ліпшої 

долі! 

Налили по повній шклянці горілки. Піднесли шклянки 
урочисто. Подивилися один на одного з одвертим усміхам 

- просто у вічі, - і випили за одним духом. Розплатили
ся з кельнером і розійшлись. 

У сальон-вагоні залишився сам майор. Він ще довго си-
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дів і пив уже не "Бордо", пив коньяк. Тер свого чуба, тер 

скооні і ніяк не міг загальмувати навали тривожних спога

дів, що враз завирували в ньому, зв'язані з тим проклятим 

і:.Іенем ... Це ж той диявол ... 
Це ж той, що він з ним не годен був дати ради і що сто

ятиме йому у віччю все життя, либонь . 
... Він пригадує ту виняткову епопею перед двома рака-. 

ми - епопею веденого ним слідства над одним бортмеха
ніком та авіаконструктором, приятелем літуна Чухновсько
го, - над тим зоологічним націоналістом, над тим дияво

лом в образі людини. 

Брр ... Тії очі з кривавими росинками на віях, - вони 

стоятимуть перед ним вічно ... 
Що він з ним не робив! .. Він йому виламував ребра в 

сh"аженій люті. Він йому ловивертав суглоби ... Він уже до
магався не зізнань, ні, він добивався, щоб той чорт хоч за

скавчав і почав ридати та благати його, як то роблять всі ... 
Авжеж! Дивиться виряченими очима - і тільки . .Як каменю
ка. Спершу зухвало і скажено відбивався, вибухав прокльо

нами й сарказмом, плював в обличчя йому - слідчому, а 

потім лише хекав крізь зуби і мовчав, розчавлений, але зав

зятий. Мовчав презирливо ... його вже носили на рядні, бо 
не годен був ходити ... 

Він уже конав - але ні пари з уст. 

А ті очі, очі! .. 
Вони йому отруїли спокій і сон, вони йому отруїли, да

.1ебі, все життя. З краплинами крови на віях, вони горять 

на смертельно-блідому обличчі хвороб.1ивим вогнем неви

мовленої, безмежної, тваринячої зненависти і дивляться 

,просто в саму душу, пломеніють, не кліпаючи ... Розп'яли б! 
Роздерли б! 

У-у, прокляття! .. Оката гримуча змія!!! Він бив межи ті 
очі, намагаючись їх геть повибивати. Він уже хотів був їх 
повиштрикувати, та не подужав сам, бо той диявол мав го

~1іятську силу, навіть підпливлий кров'ю, навіть в рядні но

шений. Перше вони могли повалити його лише вчотирьох, 

а.1е виштрикувати очі пр'h_свідках ... Та й не вистачало в ньо-
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то на те нервів. Ні таки! Треба було їх повиштрикувати! Бо 

·ОСЬ так дивитимуться все життя ... Дивитимуться ... 
Це ж він сказав був на початку: 

"Я тебе переслідуватиму все твоє життя. І всі ми, що тут 

nройшли ... Ми тебе переслідуватимемо все життя і прова

джатимемо тебе до могюш, - тисячі нас замучених, зака

тованих ... 
Ти .1ягатимеш спати -і не зможеш заснути: ми крича

тимемо й ревтимемо отак ... 
Ти матимеш коханку - і не матимеш з нею щастя: ти 

її цілуватимеш, як злодій, і не здібний будеш нею овододіти, 

- ми кричатимемо й ревтимемо, і скавулітимемо ... 

Ти го.1убитимеш дружину - і раптом будеш схоп.1юва

тися, як божевільний, від нашого лементу ... 
Ти матимеш діти, а.1е не матимеш радости, - з дитя

чих очей дивитимемось ми. Ди витимус ь Я! І ти вті

J,атимеш од них геть ... І ніде ти від нас не втечеш ... 
Ти зустрічатимеш немовля своє, що з'являтиметься на 

світ, а ми кричатимемо, кричатимемо ... " 
"Диявол! Чак.1ун! .. Сво.1оч! ... " Майор рипів зубами. Мо

же від зайвого хме.1ю, а може від нервового тремтіння, що 

йшло, як мороз, поза шкірою. То знайоме йому, відколи він 

nопсував собі нерви на тій роботі ... На.1~~ав коньяк тремтя
чою рукою і ждоктав. А асоціяції напира.1и, як вода крізь 

nрорвану гребдю . 
... Наврочив диявод! Після того, мов би наврочив. Він 

nригадує ті задуш.1иві безсонні ночі, що ті.1ьки йому одно· 

?ІІУ відомі. І маячіння в них ... Це в нього, що мав нерви, як 
:\ІОтузки - і маячіння ... Він боявся, нарешті, сам спати - і 

одружився. А одружившись, - утікав геть на люди, бояв

ся ночувати вдома ... 
А особливо, як той маніяк утік з божевільні, куди його 

бу.1о запроторено в наслідок доконаного над ним слідства. 

Не дочекався й трибуналу- збожеволів; і то було приємно 
--то був би кінець. І він, майор (а тодішній слідчий), мав би 

собі спокій: з божевільні бо є лише один вихід- у могилу. 

Так ні - втік! Той маніяк втік! .. Він був зовсім не бо· 
жеві.1ьний. 

43 



Потім його спшмано. І знову він - майор уже - вів 
с.1ідство; сам напросився. Хоч і був уже ве.1иким начальни

ком, але цю справу взяв сам до своїх рук, бо відчував, що 
поки той житиме на світі, він не матиме спокою. Тож мусів 
довести його до точки. І от- трибунал приварив! .. Нареш
ті, приварив, припечатав!!. Здавалось, тепер уже крапка. 

І на тобі- маєш! .. Це ж він утік десь тут, де і його доля 

кидає ... 
Майор наливав і пив, і повертався думками знову і зно

ву до тих перших днів знайомства з цим маніяком ... В голо
ві, і без того захмелілій, гуло, а з чарки - з чарки на ньо

го пазирало вже не червоне "Бордо" і не коньяк ... 
Раз йому здалось, що то кров. Він вилив її геть за вікно 

і поставив чарку. Дивився в неї, мов би в очі. В очі, що, за

гораючись все більше, наближались до нього з краплинка

ми крови на віях ... Запалені страшною, невгасимою, нелюд
ською ненавистю... Очі замордованої, розчавленої, але не 

переможеної жертви ... 
Майор трутив стіл і звівся, похитуючись. 

- "Рахунок!!." 

Експрес мчав і мчав. 

М'яко погойдуючись, віз екзальтованих шукачів щастя, 

віз нетерпдячих своїх пасажирів туди, в невідомий, аде неда

декий вже, омріяний край, - в царство Дерсу-Уза.1а і "Ам

ба". 

Десь в те ди~не, "Зо.1оте Едьдорадо". 
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[' о з д І .І т р Е т І й 

НАВЗАВОДИ З СМЕРТЮ 

Височенна, чотириярусна тайга, буйна й непро.1азна, як 

африканський прадіс, стояла навколо зачарована. Не ше

Jіесне аист, не ворухнеться гілка. Сорокаметрові кедри, випе

редивши всіх у змаганні до сонця, вигна.1ись рудими, голи

ми стовбурами з долішнього хаосу геть, десь під небо і за

сту!lили його коронами. Там по них ходило сонце і пливли 

над нюш білі хмари. Слідком за кедрами пнулися велетен

ські осики та інші листаті гіганти, що, бувши нижчі за кед

ри, твори.1и другий ярус. Потім височенна ліщина колючого 

горіха, ялини, де-не-де берізки, берестина, черемха, переви

ті ліянами дикого винограду та в'юнків; ішли вгору третім 

ярусом. А внизу - в четвертому ярусі - суцільний хаос. 

Місцями густа, мов щітка, звичайна ліщина, височенні трави 

і бур'яни. Пова.1ені вздовж і впоперек дерева, мов велетні на 

по.1і бою, потрух.1і і ще непотрухлі, одні з скрізними діра

:.ш-дупдами, як жерла небувалих гармат, другі вивернуті з 

усією системою коріння, що тримали його руба, як стіни або 
як ве.1етенські пригорщі зі стиснутими межи пальцями ка

:>Ііння:м і землею. 

Внизу, по землі, слався мох, пообростав усе, що тільки 
:можна. Внизу буда півтемно і вогко. Лише де-не-де прори

вались яскраві сонячні пасма і стояли, як мечі, уткнуті леза

:.ш в зем.1ю. 

Нетрі. Несходимі, незміряні. Вони то спускалися схи.1ом 
униз, то підіймалися знову вгору і так зі "становика" на 

"становик", з кряжу на кряж, як буйне рослинне море, роз

n.1ива.1ись геть десь у безвість. 

Маленький смугастий звірок, що сидів собі навпочіпки 

45 



на поваленш кедрині проти сонечка і пильно, з виглядом 

ученого дос.1ідника, розглядав торішній грибок, тримаючи 

його передніми лапками, раптом нашорошився. Ні. То так 

щось. В нетрах панує надзвичайна тиша, як у дивному хра

~чі дивного бога. Лише рябок, засвистівши, пролетів з од

н:єї височенної кедри на іншу і завмер на гілці, мов сучок, 

нерухомо, опустивши чубату го.1івку вниз і витягши шию. 

Тиша. 

На поваленій кедрині тремтіли сонячні зайчики. Смуга

стий звірок-бурундук почав бавитися з ними, задравши хво

стика, як той драrун султана, перестрибував Через них. При

сідав і дивився вниз. Внизу, під кедриною, виходячи десь з 

бур'янів і вітролому і зникаючи знов у бур'янах та каміннім 

розсипу, вилась вузенька стежечка, звіринна доріжка, утоп

тана за тисячоліття. Ух немало, таких стежечок. А серед них 

десь й такі, на яких одвіку ще не ступала нога людська. 

Бурундук зіскочив на стежечку, щось поворожив, про-· 

йшося сюди-туди і враз, тривожно цикнувши, стрімголов 

вискочив на кедрину, на пень, звідти на дубок. Сховався. 

Визирнув. Знову сховався. Цикнув і завмер, виглядаючи з-за 

стовбура. Ні таки, він не помилився зразу. Щось таки доби

рається, щось іде стежечкою. Шелеснула суха бирка. Тріс

нула гілка. Посипались камінці і покотились десь, покоти

.'Іись униз. Щось важко, помалу йшло крутою. стежкою на 

"становик". 

Занепокоєний бурундук вискочив вище і зацикав з усієї 

сили. Захвилювався. Не знав, з якого боку безпечніше йому 

виn1ядати. Зовсім захвилювався. Він на своїм віку багато 

чого бачив. Він бачив і знав усіх звірів, і знав, як себе три
мати при зустрічі. Знав козуль і ізюбрів. Бачив не раз, як 

перся тут волохатий ведмідь, як приходили дурні вепри, то-

лочшш всю траву та ламали кущі. Бачив харзу, знав вовків і 

всіх своїх ворогів, а особливо тую рись безхвостую і за

жерливу. Отож він знав усіх своїх друзів і всіх ворогів. Од

них спог.1ядав мирно, від других утікав чимдуж. Але такого 

він ще зроду не бачив. Пробі! Тікати чи не тікати? Ой ли

хо ... 
Видряпавшись нареш.\і на гору, похитуючись і важко 

" 
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дихаючи, стежкою йшла двонога істота. Обірвана. Худа, як 

кістяк. Волосаті груди їй ходили ходором над сухими реб

рами, що вилазили з лахміття. Дійшовши до поваленої кед

рини, гість важко опустився на неї, обперся спиною об ко

рінь, закинув голову і заплющив очі. Помалу обтер рукою 
піт. Він зовсім молодий і зовсім-зовсім збезсилілий. 

Почорніле обличчя з міцно стиснутими щелепами за

росло щетиною. На крутому лобі дві глибокі зморшки 

сторч між крилами брів, а в зморшках сіль від поту. Одна 

брова тремтить, і від того таке враження, ніби брови ті по

риваються поЛетіти. 

Якусь мить він сидів нерухомо, либонь, сплючи. Враз 
широко й тривожно розплющив очі й тихенько відхилився 

від кореня, -слухав. Тоді знову заплющив очі і притулив

ся до кореня. По якомусь часі він облизав спраглі парепані 
губи і, не розплющуючи очей, покрутив головою:- "Про

nаду" ... Потім, зціпивши зуби, встав, і, похитуючись, зро
бив два ступні. Але махнув рукою, вернувся до кедрини і 

знову важко опустився на неї. - "Досить ... Проклятий, про
КJІятий край ... Ху-у! Немає сил ... " Він шепотів без скарги, 
так, за старою в'язничною звичкою говорити з самим со

бою. "Ех, голова! ... Все витерпіла ти, все винесла, та от ... 
загибаєш. І загинеш ... Хм ... " Він посміхнувся крізь ніс і зід

хнув байдуже, насупив брови і наморщив лоба - голова 

паморочилась. Думки бігли в гарячковім безладді, відтво

рюючи дивовижний шлях. 

П'ятий день він ішов. Не йшов, а гнав, як молодий, гор

дий олень, гнав навпростець, ламаючи хащі. Вирвавшись із 

пазурів смерти, він летів, як на крилах.- "Воля! Воля!" Ши
роко роздимаючи ніздрі, він захлинався нею на бігу, роз

ривав грудьми зелену стіну. Всі двадцять п'ять літ в ньому 

зажили враз, запульсували, напружуючи кожний м'язок, мо

бі,1ізуючи кожний нерв, кожний суглоб. 

- "Виручай! Воля! Воля!". 

І він гнав. Він знав, що від того залежатиме його бути 
чи не бути, - від того, як далеко він встигне загнатися зра

зу. І ко.щ не ставало сили, досить було йому зупинитися і 
озирнутись, як в очах ставав страшний привид пережитого, 
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і ще страшніший привид приреченого майбутнього. Тоді 

сила вибухала раптовим вогнем, і він зривався вихорем 

знову. Далі, далі! Скільки вистачить сил! Ще трохи- і то

ді він врятований! І тоді подивимось! О, тоді ще подиви

мось! Він чкурне геть за межі цієї "батьківщини", геть в 

Манджурію, Японію, Аляску, в Китай ... Нові краї, дивні, не
знані. Він об'їде навколо світу і повернеться додому. Так. 

Прийде, але вже як завойовник, як месник. Вибув на схід,· а 

повернеться з заходу. 

І він летів. Власне, то йому лиш здавалось, що він летів 
початковим темпом. Насправді ж він уже йшов і дедалі по

вільніше й важче. Повз. Душа летіла, як сокіл, а ноги, пере

магаючи надзвичайні труднощі, не поспішали вже, плута

лись у хащах. 

Так дерся навпростець, без доріг. І коли траплялись сте

жечки, уникав, а йшов просто, як цькований звір: боявся 

.зустрічі з людьми. Забрьохувався в росі по самі вуха ранка·

ми і був мокрий, як хлюща, але не зупинявся. Сонце і швид

кий рух осушува.ш його. Він збивав ноги об пеньки й ка

міння, але не зважав, не відчував болю. 

Загнавшись у вітроломник, змагався там одчайдушна, 

зціпивши зуби, цілими годинами, обдирав на собі рештки 

одежі і шкіру до крови. Ліз через велетенські стовбури, по

трапляв ногами у камінні розсипи - в раптові глибочезні 

щілини, невидні в бур'яні- і нагло падав, аж суглоби трі

щали йому. Підіймався і йшов. А коли заходила ніч, коли 

темрява заливала геть чисто все і ставало так темно, як він 
ще ніколи не бачив, він зупинявся і спав, де випадало. В 

нього не було ні вогню, ні зброї, в нього не було нічого, на
віть шапки й черевиків, лише напівзітліле тюремне лахміт

тя та й те геть обривалось і лишалось шматками на кущах. 

Першу ніч спав просто на величезнім поваленім стов

бурі, розпластавшись уздовж, і прокинувся вранці від хо

лодної роси, що капала з високих віт йому на обличчя. Дру

гу ніч -десь у ямі, а коли прокинувся, дивився зачудовано 

на страхітну брилу, що нависала над ним; вона стояла руба 

на 5 метрів заввишки, ......_ ціла стіна коріння велетенського 
дерева, вивернутого з зімлею і камінням. Коріння так міц-
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но сп.1елося, що тримало тую землю й каміння мертвим по

хватом, а коли б воно випустило хоч один такий камінь, то 

їюго б стало на те, щоб прибити вола. Шукав води, пив і 

йшов далі. Третьої ночі звалився в купу сухої трави та 

бур'яну, кимсь зіб.рану в улоговині. Звідти щось вискочило 
з гуркотом і ухканням і подалось геть, ламаючи суччя; він 

збагнув, що потрапив до лігва якогось страхітного звір<l, 

~1.1е не додумав цієї думки до краю, як уже спав. 

Втома. Він почав розуміти, що таке втома. Досі нікоJІИ 

її не знав, бувши живучим і витривалим на диво. Спочатку 

він не думав про їжу. Потім прийшов голод. Раптовий і .lJЮ

тий, він вимагав удоволення, він вимагав за сьогодні і за 

пропущені дні. Зразу ду:.-.1а.1ось, що це найпростіша річ в 

такім дивнім і буйнім царстві рослин і звірин, риб і птахів. 

Потім закрався острах. Він не міг знайти нічого такого, що 

:\южна було б з'їсти, проглинути. Тайга не давала йому ні

чого. Даремно він нишпорив з пи.1ьністю вченого і з від

чаеІ го.1одного. Ні ягоди, ні якогось овоча, крім гадючих 

грибів, нічого такого, про що він читав, як про звичайні ре

чі в .1ісах. Ба, був ще не час. 

Могутні сплетіння винограду не мог:ш йому дати й од

ного rрона. Ніякої риби в струмках, ніякого звіра, ніяких 

пташок у тих нетрах. Скідьки він ішов - жодної живої іс

тоти не бачив, тільки іноді гадюка шелесне з осяяного сон

це?vІ гни.1яка чи каменя. І все. Де ж він, той дивний та ще й 

екзотичний тваринний і пташиний світ тут?! Пустедя! Мов

чазна, зелена пусте.1я. Проте він же спо.лохав раз уночі якусь 

тварину. Значить, вона є. Але ... чим він її добув би, коли б і 

здибав? Зі ста шансів дев'ятдесят дев'ять було за те, що йо

го самого запо.1ювало б таке страхіття. Проте страх до ньо

го не доходив, просто не доходив до свідомости. Він вирвав 

з зе:-.1.1і навмання якесь коріння й гриз, гриз і спльовував. А 

раз погриз і проглинув щось таке, що йому в очах потемні

.10 і ті.1о вкрилося холодним потом; довго блював, пив во

ду і знову блював, думав, що з нього всі нутрощі вискочать 

крізь горлянку. 

Прокляття! Проте відчай не брався його. Дуже бо бага

то він перетерпів, щоб ще впадати в відчай. Він уже мав на-
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году безліч разів умерти, і це велике щастя, що він іде цим 

зе.1еним, безмежним океаном. Коли б трішки, хоч трішки по

їсти, і він був би щасливий! Ішов би, плив би цим морем ве

село і радів би буйно, як радіє все живе на цій землі, як ті 

кедри, що вигналися геть під хмари. Ні, він не владав у від· 

чай. Лише зціплював дедалі дужче щелепи і йшов, і йшов. 

Vloгo гнала вперед надзвичайна впертість, сто раз випробу

вана і загартована мужність. Вперед, наперекір всьому! А 

спокійний його розум констатував, що все ж таки він гине, 

йде тонюсінькою гривкою, як лезом меча, межи життям і 

небуттям. Один подув - і він звалиться в чорну безодню. 

Ні!!! Щось у ньому люто поривалося з самої глибини і під· 

кочувалось до горла клубком. Провів язиком по кривавих, 

зашерхлих губах і, затискуючи між бровами посмішку, пе· 

реклав зручніше голову. В голові паморочилось. Потім роз
г.лющив очі. Спокійні й ясні, вони якийсь час дивились про

сто себе, дивились байдуже. І враз здивувався: навпрост си

дів смугастий звірок. Теж витріщив очі і теж дивився на 

гостя, пильно і з цікавістю. Цикнув, кивнув хвостиком. Схи

лив голівку набік і цикнув ще раз. "Не ворушиться". Тоді 

скікнув униз і зашарудів десь у бур'яні. По хвилі вискочив 

знову на дерево, вмостився зручно на гілці навпочіпки, сів, 

як татарин, ще й в строкатім халатику, - виштовхнув з ро

та горішок і почав його пильно розглядати, тримаючи пе

редніми лапками. Переконавшись, що горішок путній, по· 

чав швидко гризти, розглядаючи тимчасом гостя. Швидко

швидко точив щелепками, кумедно випльовував лушпиння 

і розгладжував, витирав об лапки вуса. 

А на нього дивилась пара очей, здивованих і жадібних. 

До горла підкочувалась клубком слина: 

- Диви! їсть ... Стерво. 

Мандрівник помалу, тихенько звівся. Не спускаючи 

очей із звірка, хижих, запалених раптовим вогнем лютого 

голоду, почав ледве помітно підкрадатись. "Піймати". Ним 

заволоділо непереможне бажання піймати цей живий шма

точок крови і м'яса. Це ж у ньому його порятунок! Пово

леньки, як неживий, приплющивши очі, він ласувався деда

лі ближче, ближче ... Звір~ гриз свій горішок і ніби не по-
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мічав нічого ... Почав зводити руку. Ближче. Ближче ... Уже 
.1иши.1ось тільки рвучко зімкнути пальці, - як звірка враз 

ніби вітром здмухнуло. Він зіскочив у траву, впустивши го

рішок, і подався, !lерелякано цикаючи. Мисливець стрибав 

незграбно за ним, намагаючись притоптати, привалити його 

травою. Звірок добіг і гулькнув у дупло велетенської коло

ди. Сховався. Сидів там мовчки. Мисливець почав люто би

ти босою ногою в колоду. Вона дудніла гнилою порожня

вою, проте не піддавалась. Тоді він вхопив дебелого замаш

ного сука і почав гатити. Проломив в однім, проломив у 

другі:\І місці - нема, в третім - нема ... Він навіть не помі-

тив, як звірок давно вже вискочив з протилежного кінця ко

;юди, вигнався на височезне дерево і перелякано визирав 

з-за стовбура; почував себе в безпеці, але йому було страш

но за домівку. А домівка тріщала під шаленими ударами, 

розвалювалась геть чисто. Кинувши сук, мисливець почав 

мацати руками в проломинах, - либонь,· прибив! Порпав
ся в купах трухлятини. Нема! Раптом рука намацала щось. 

Загріб, витяг ... Горіхи! Пробував- горіхи! Цілі. Прекрасні. 

Одібрані. І як їх багато! Пхав їх у кишені, вони висипались 

з дірок. Тоді загорнув край надірваної поли і вибрав їх ту

ди. Скарб! Цілий скарб, - з добру миску горіхів. Він тро

щив їх, мов вепр, а рука мацала далі. Все ... А бурундучок з 
жа.1ем і страх.1м дивився, як двоногий розбійник грабував 

йоr') комору, і не міг зарадити. Чи думав він, старанно до

бираючи ще минулої осени, всіх професійних знань докла

даючи, носивши їх в защічних мішечках по одному та по 

два, що така їх доля стріне? 

А розбійник, розтрощивши колоду, відійшов геть, сів 
Нй кедрині і смакував горіхи. Він їх нищив з блискавичною 

швидкістю ... Помітив збоку якусь чудну рослину, вирвав, -
ніби часничина. Понюхав- часничина! Покуштував. Здоро
во! Часничина! Він зсипав горіхи на купу і рачки об;•Іазив 
увесь бур'ян навколо. Назбирав кілька таких часничин. І то
ді взявся до горіхів, додаючи чудернацький часник. Чудес
І!о! Горіхи з часником! 

Він їв, - і обдурений голод помалу вщухав. Поверта~
сп спокій. Поверта.1ась потроху сила. І не так від горіхів, як: 
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від тієї надії, від очевидного доказу, що ще не так кепсько. 

Бурундучок наблизився до колоди, побачив зблизька, 

яка страшна руїна упа.1а на його дім і, жалібно цикаючи, сів 

засмучений на гілці, повернувся до напасника: "Цик-цик

цик!" -- скаржився комусь. 

-Диверсія, братку! Грабунок! .. 
Мандрівникові повернувся його добрий гумор і він, 

дивлячись на пограбованого, співчував йому: - "Грабунок,· 

братку, каюсь. А.'Іе що зробиш? Morao бути гірше, адже 

правда? Але знай, - з усіх злочинів, сотворених мною за 

життя - це найбільший і за це варто придіпити мені двад

цять п'ят·., років. А то мені при.1іпили лихо його знає за що ... 
А де це, я тобі скажу, бу.1о цікаво! Вони мене везJш, берепш 

лк! А я взяв та й утік! На край світу завез,1и, а я взяв та й 

утік! Ха-ха! ... Стрибнув у чорну ніч, у смерть, із скаженого 

поїзда. Е, це там нача.1ьник .1ютує! Як він піклувався про ме

не! Беріг! Тільки но зупинимось де, підбігає до віконечка, 

та: 

"Многогрєшний ! .. " 
я ... 
"Звать! .. " 
Григорій! ... 

І не вберіг. Ха-ха! 

Ось так мандрівник сидів і в доброму гуморі розповідав 

'бурундукові, як його везли етапом з України на Ко.1иму. 

Присуди.ш до 25 років каторги і везли десь поховати в сніги. 

І І отім із жалем подивився на те, що за.'Іишилося від горіхів 

-- на купу лушпиння, - підтягнув міцніше паска, виломив 

пздицю і бадьоро пішов стежкою. ІДе й кепкував із себе: 

-- "Вперед, Робінзоне! Бог не без милости, козак не без 

щастя". 

Спустившись у падь, напився з тонюнького підземного 

струмочка, і стало зовсім добре. В тайзі аж наче повидніша

ло. Перед очима, по буйній яскравій зелені, бігали сонячні 
зайчики. Десь реготала вивірка. 

Ще ж було зовсім рано, ще роса мерехтіла на травах, 
вилучаючи проміння, як найкоштовніші пер.1ини. Десь, у 

верховіттях кедрів, шеп~тів вітер, а внизу було тихо і за-
1ишно. \ 
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Ішов стежкою, а очі до всього додивля.1ися, все обмацу

вали і шука.1и. Вони шукали, що б іззісти. Іноді сходив зі 

стежки, піддурений оманою, і дерся в нетрі,- що то рудіє? 

І розчаровувався --:- гниляк! Ішов далі. 

Стежка підійма.1ась вгору, вилась межи пнями й ко.'lо

д:І:о.ш, пере.1азила через високе каміння. На стежку нависали 

трави, гіл.1яччя. Іноді доводилось попід віттям і крізь ліяни 

пролазити, мов у темну нору, зігнувшись. І скрізь було вид

но с.1іди звірів. Тут повно звірів! І хоч їх самих не видно, аас 

він знав це. Дивно, як він цього раніше не помічав? Ось бі

.1я кедра поприлипа.1а щетина і шерсть до кори, - терлось 

щось, щось здоровенне, бо щетина об.1іпила кору" на півто

ра метра від землі. Ось кігтисті лапи здряпнули сиру землю 

на стежці. Ось відбитки-ямочки якісь, мов би овечка похо

дила. Ось годі, обгризені, пожовклі кості ... Та ж він тут не 
сам! Тут повно пожидьців! А.1е де вони? Чом їх не видно 

ніде? 

йшов годину, дві. Стежка йшла вгору та вгору. 

Хнидеве піднесення спада.10. Страшна перевтома і го.1од 

виснажили докраю, і здавадось, що він іде знову вічність 

Противний піт задинав очі, а під серцем нудидо, і голова 

йшла обертом. Часто зупинявся, ставав біля дерева і стояв, 

зап.1ющивши очі, - сдухав, як у вухах дзвонидо і ніби мо

лоти би.ш по черепу. Здавалось, що він нікоди не добереть

ся до перевалу, до вершини. Там, за цією горою, там, дале

бі, кінець усім стражданням. Ну, йди ж! .. Ще раз перемагав 
себе і йшов. 

Нарешті вибрався на гору. Тут ліс поступився і гора ви

сочі.'Іа года, вся вкрита квітами. А за нею ... Дивний краєвид 
відкрився його гарячковим очам. ~кі.1ьки оком сягнеш, роз

простерся хвилястий, зелений океан, збрижений велетен

ськими, химерними хвидями, що йшли одна за одною: то 

ліс підіймався на кряжі гір, опускався і знову підіймався ... 
Найбаижчий гребінь - сизо-зелений, зубчастий. За ним -
сизо-фія.1ковий: ліворуч, скільки оком ся гнеш, і праворуч 

тягся ламаний контур. Потім - сизо-голубий ... Голубий ... І 

все вище й вище. Фантастична, дивовижна панорама. Могут

ШІ в своїй красі і ... страшна. його ніколи не перейти і не по
дужати, не випливти з цього жахливого океану. 
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Мандрівник сів просто на землю. Стежечка збігада з 

гори кудись у нетрі. Але він сів. Тер рукою чоло, міцно стис

юш набряклі жили на скивицях. Може перестане стукати в 

череп. Це, далебі, пропасниця. Боже, якби йому рушниця! І 

ЯІ(би хоч пара сірників! 

Навколо гудуть бджоли. Він сидить, заплющивши очі, 

і йому здається, що він на пасіці ... Це він маленький ... При
йшов до дідуся ... Під велетенською липою іконка Зосими і· 

Савватія, а навколо вулики-вулики ... Стоять дуплянки, мов 
козаки в брилях, накриті великими, череп'яними покришка

ми. Спілі шпанки, як дівоче намисто, як дівочі губи, між зе

леним листом. А там черешні ... А жовна клює десь їх і гукає 

до нього: "Ти вже пообідав?" А друга: "Уже-е!" Дражнять

ся. Дідусь бідий увесь- в білих полотняних штанях і сороч

ці, з білою бородою зазирає в ву.1ики, щось ворожить ... Ди
виться, як рій полетів і гуде-гуде ... 

Він розпдющує очі: по дивних, різнобарвних квітах 

СІІравді .1ітають бджоли і гудуть, гудуть, мов на пасіці. Куди 

вони летять? Ку ди вони носять свою здобич? .. Навколо гу
дуть інші комахи, пурхають метелики і різна мошкара, -
Х\1ари їх. Бджідки заповзають в рожеві дзвіночки, що вкри

в~Іють рясно високі стебда (точнісінько, як рожі! тідьки 

дрібні!), порпаються там, потім здіймаються і .1етять десь. 

А.'Іе куди? Годі в цьому хаосі перестежити. Сонце еліпить 

очі, а в них і так пдавають барвисті кола. 

Мандрівник схоп.1юється,- тут десь недалеко є жит.1о! 

Це ж і стежка туди. Ити туди! Це єдиний порятунок. А там 

що буде. І він, спотикаючись, іде. Стежка зводить вниз і 

ЗІІОВ у нетрі. 

Уfшов до полудня, аде не здибав ніякого житда, навіть 

натяку ... Ні, да.1ебі, цією стежкою зроду-віку не ходили .'Ію
ди. Це звірі протопта.llи її за тисячоліття, подекуди виби.1и 

її глибоку на півметра в м'якому rрунті, а на каменях вичов

гали і виковзали у до.1оню. 

Зате стежка вивела його до річки. Бистра гірська, зав

ширшки з Ворсклу, річка текла, петляючи в нетрах. Чути бу

ло, як булькотіда вода навколо каміння, що рясно стирчадо 

у ній. А десь вона ревла (поріг, дибонь) невпинно, одно-
\ тонно. 
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Змучений мандрівник сів на дрібне каміння і простяг 

ноги у воду. Потім ліг горілиць. Було приємно, аж здава

;юся, що ноги п'ють воду жадібно і вона поступає по жи.1ах 

внще, вище і засqокоює, і втихомирює біль у м'язах та су

г:юбах. А як ноги напились, тоді повернувся навпаки, - ліг 

;шцем до води і вмочив спраглі губи. Вода кавкала в гор

.lянці, вливалась струмінем, сповнила душу вщерть. Потім 

ПіJОПОВЗ аж до половини в воду і занурив голову, плечі і 

груди. Виліз і знову ліг горілиць. 

Дивився в прозоре і до болю синє небо. Потім заш:rю

щив очі й задрімав. Сонце пекло немилосердно ... Аж враз 
схопився і сів нагло. Очі йому були широко витріщені й 
Gсзтямні: 

--"На ем?! .. Многогрішний! .. Я зараз ... Я одягаюсь ... ". 
йому приверз.тюсь ... Будь воно тричі прою:rяте! .. його 

беруть на допит. "Я зараз ... ". 
Та до свідо:-.tости дійшов плюскіт води та шум порогів, 

привид зник. 

-Ху-у! погано, брат. Кепські твої ді.1а, Робінзоне! 

Почав зводитись. І враз очі упали на щось межи камін

ню-І. Боже мій! Сквапно простяг руку і вхопив дивну знахід

І:у. Ні ж! Мисливський ніж. Власне, піхви, з яких стирчало 

іржаве руків'я ножа. Піхви напівзітлілі і руків'я аж позеле

ні.lо, але, Боже мій! Це ж, може, рятунок. 

Проте, видобути ножа було не так легко. Не піддавався 

і сидів у піхвах, мов приріс. Потер руків'я об пісок, обмив, 

потер полою, -руків'я засяяло мідяними, олив'яними та ко

стяними кільцями, що були нагнаті одне до одного. Добре. 

Д<1.1і взявся до піхов. Злегка стукав об камінь, розхитував, 

:~точив у воді і, кінець-кінцем, видобув ножа. Ніж був зовсім 

і:>жавий, аж чорний, а.1е то пусте. Це ж бо чудесний ніж! 

Важкий і загонистий. Двадцять хвилин - і ніж блищав. І 
хоч був рябий, мов віспою побитий, та проте добрий ще, де

бе.'Іий. Таких ножів ніде немає більше, як ці мисливські ножі. 
Це не просто собі ніж, це зброя і не абияка. Для того й ру
~-:ів'я у нього зроблене з тяжкого металю та кости, щоб був 
важкий і не схибив у слушний час. 

Мандрівник радів, мов дитина. Це хтось загубив його 
тут давно. Це він тут лежав місяці, а, може, й роки, чекаючи 
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щt нього, чекаючи свого призначення. І дочекався ... Тепер 
мандрівник не квапився. Найперше - ніж мусить бути гост

рий. Тож сидів і гострив його об камінь. Пробував на во.1ос 

і даді гострив. Аж поки ніж став, мов бритва. Гаразд. По 

цьому направив піхви, почистив, підстругав, полагодив 

кибдучку і ланцюжок, щоб чіпляти до пояса. Тоді засунув 

ножа в піхви, надів на мотузку, що була замість паса, і під

пєрезався. Зовсім добре! 

Відтак, озброївшись, пішов через річку по камінню. Мо

же той бік буде гостинніший. За річкою, продираючись на 

стежку, сік ножем верболіз, стинав гілки, що заважали про

сто йти, - шукав ножеві застосування. А ніж гострий же, як 

бритва! Надибавши зразу за вербадозам тиху ковбаньку, 

г.1янув у неї, мов у люстро. О, ніж мусить діяти! На нього 

дивидось чуже, заросле щетиною, почорніле об.11иччя. Бо

же мій! І мати б не впізна.1а. Тим то й до.1я його цураєть

ся. Голитись! 

Примостившись на камеНІ 1 перемагаючи біJІЬ у суг.'Іо

бах та у всьому тілі, він почав голитись. Може життя по

кращає. Дивився у воду, як у .1юстро, і шкріб ножем намоче

ну щетину! Бере! Ліпше, аніж бу.1о гшштись склом у в'язни

ці ... Потім умився і глянув у "•1юстро". От, зовсім мододий 

юнак. Боже, скільки змін відтоді, як бачив себе востаннє 

го.1еним! Аж самому стало себе шкода, шкода того безжур

ного, молодого, весе.1ого об,;шччя, що ко.1ись зводило дів

чат з розуму. Шкода мо.1одости, шкода втраченого безпо

воротно того, що вже ніко.1и, нікоди не повернеться. З 

води дивилося суворе, мета.1еве обдиччя. Ше мододе, аде ... 
І ті прямовисні зморшки межи бровами, і кридаті брови, за

ломдені уперто ... Ведикі очі горіли, мов у божевільного. 
- "Та-ак, мандрівнику! З такою пикою ті.'ІЬІШ в нетрах 

і жити та живих і мертвих по.1охати. При таких дітах і така 

у вас, прости Господи, мордяка! Як у Мефістофеля. Ну ж за

смійся! Будь веселі ший. Життя переміниться ... " 

Аде життя не змінилось. 

Довго ще йшов тайгою. йому здава.1ось, що швидко 
йде, аде насправді посувався, мов тінь, хитаючись. Аби не 

І 

лежачи помирати. Ніж бі.;Ч.ше не ставав у пригоді. Ніяк не 
" 
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ставав. Спершу він стинав ним гілочки знічев'я, а потім за

сунув у піхви і не виймав. В руці не вистачало сили. 

А надвечір сили зовсім покинули його. Край. 

Ліг голічерева під височенними кедрами, тягуче-важко 

і г.'ІИбоко зідхнув, ніби випустив дух, поклавши голову на 

корінь, і так лежав. Згодом витяг помалу ножа і поклав ко

.10 себе. По хвилі намацав і переклав ножа зручніше. Ще 

зідхнув глибоко-глибоко. 

-- "Так ... Кінець ... " 

Думки плуталися у голові, що була немов гарячим оли

вом наллята. "Який пак сьогодні день? .. А, шостий ... Ну, це 
ще здорово ... Коняка б уже здохла ... А якби я був конякою 
- бу.1о б ліпше? .. Шостий ... Так ... Але Бог за шість день 

світ увесь сотворив ... і ці нетрі теж ... Атож ... " Чорна павза. 
J знову:- "Шостий день ... Оце й є він- останній, уже зов

сім останній день мого життя ... А ще б трохи ... " 

Проте, це вже така собі, млява думка. 

Не хотілось рухати ні рукою, ні ногою. Не хотілось ду

мати. Хотілось лежати й лежати. Вічність лежати так. І хай 

шум.1ять високі кедри. І нехай розповідають під синім не-

бом хмаркам удень і зорям уночі, як один хоробрий і сміли

вий ... І хай слухають вивірки ... Як один хоробрий і сміливий 

п'ять разів переміг смерть, видерся з пащі дракона і, гнаний 

буйною радістю, доніс свою голову аж сюди, доганяючи 

щастя, а знайшов - смерть ... Чужинець. Далекий-далекий 
чужинець. Чужак ... Пробив нетрі грудьми і ліг тут, між кор

чами, доніс свою голову аж сюди, за кілька тисяч кіломет-

рів, аж на край зем.1і .. . 

І дзвенять кедри ... Ні, то не кедри дзвенять, то золоте 

дитинство дзвонить дзвіночками в гаях, синіми волошками 

зоріє в полях, бризкає водою на Ворсклі ... на Дніпрі ... Ге-

ен ... І сміються, сміються дзвінкі дівочі голоси, і скачуть •lУ

ни .1угом, горою ... Пахне терпкий-терпкий чебрець під бо
ром ... 

Він лежить на гарячій печі і дивиться, як горить лямпа

да і мерехтять образи під королівськими рушниками. А мати 

крутить веретено і снує тонюньку-тонюньку пісню: 
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" ... Мати ж моя пава, 
Тепер я пропала, 

Що ти ж мене ту ди дала, 

Де я й не бувала ... 
Мати ж моя вишня .. . 
Мати ж моя вишня ... " 

Хтось у ньому непокірний і бунтів.швий хоче підвести· 

йому го.10ву, але вона не підводиться. То її держить йому 

тутешній волохатий бог, лютий, скупий і ненажердивий; на

сІдає на груди і не дає вже йому дихати ... 

А мати схилилась близенько-близенько ... 
Раптом- що це?! Він розплющує очі. -Стукіт? .. По

стріл! 

Він зводиться на руках. МJІосно йому й памороч.шво, 

<1.11е хтось непокірний у нім підводить його. В вухах дзве

нить. Знову постріл! Постріл, як грім! І враз крик. Жах.'ІИ· 

ВІІЙ, нелюдський крик, дитячий чи дівочий: 

-Грицьку!!! 

Жахливий крик молодості, що її вхопи.:Іа зубами 

счерть: 

-Грицьку!!! 

Він шпарко схоп.1юється на ноги. А, Боже мій! Мерщій! .• 
Кидається чимдуж, точачись, плутаючись у бур'яні, поспі

шає, поспішає. Знову крик. Близько ... 
Напружуючи рештки сил, він ви.1амується на га.1явину. 

Ось! .. 
Величезний чорний ведмідь, ставши на задні ноги, на

магається схопити пащею людину, що, забившись у розко

лину межи камінням, люто відбивалась прик.1адом рушніці. 

Ось він! Це він, во.1охатий, безжалісний і грізний бог 

нетрі в. Ага! 

Пожираючи потвору гарячковими очима і нічого не ба

чучи, як маніяк, пішов на неї всторч, гнаний п'яною жагою 

помсти. Ага!!! А рука намацувала ніж ... 

Ведмідь хапнув повітря, кинув жертву і, ревнувши, по

вернувся на нового ворога всією тушею, посунувся на нього 

білою плямою "наший~ка" ... 
Людина в розколиНі-._ тихо, по-дитячому, скрикнуда ... 
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Ніж з диявольською силою пірнув у білу пляму, в самісінь

ку горлянку і повернувся там упоперек. 

Мандрівникові очі, тріюмфуючи, бачили лише, як 

чвиркнула на всі. боки кров, заливаючи біле, і ще бачили 

(коротка блискавична мить), як тая людина вистрибнула 3 

розколини, струнка, в чуднім одягу звіролова, простоволо

са, і кинулась до нього ... Це останнє, що його погляд встиг 
побачити. Мить - і сили враз залишили його, в очах по

темніло, і він повалився на землю під волохатою, чорною 

:\lасою, як ніч, накрила його ... 
Тідьки десь у підсвідомості ще якусь мить бриніло зда-

.1ску-здалеку: 

" ... Мати ж моя пава .. . 
Мати ж моя вишня ... " 
І замовк.1о. Як іскра, за.1.1ята водою. 

** * 
Місяць, що зшшов над хребтами лісистих кряжів, сто

яв, мов вогненний щит, низько прибитий до брами в нові 

краї, в невідомі світи. Він здавався живим - то яснів, то 

т~мнів, надимаючись. То обличчя! То обличчя великого ду

ха - демона невідомого, несходимого "Да лек о". Воно 

то хмурні.1о, то ясніло і знову хмурнідо, червоніючи, - 3 

додин, з улоговин, з міжгірь, підійма.1ись тумани і хвилями 

десь сходили вгору. Межи кряжами внизу вони лежали ве

.1етенськими намітками чи, як хвилі бавовни, чи як .зігнаті 

вітром сніги ... 
Над "падями", над провалдями, над "становиками" 

безкраїми і покрученими, над тайною нетрів стояла імла, 

nроснавана тьмяним, червоним баговинням. 

Зацокали підкови ... 
По го.1ому кряжу, по становику, вигнались три верш

ники черідкою. І стали. Рушниці через плече. Витягнуті шиї. 

Ворушаться в сідлах. Маячать, як китайські тіні на тьмянім 
екрані. 

-Батьку!- це дзвінкий, молодий голос.- Ну, як? .. 
- Добре ... - це бас. - А підтягніть но попругу, злізь-

те котрий ... 
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Двоє метнулися з коней ... А в того третього щось упо
перек сідла ... Як давні запорожці десь на козацькій моги.1і,. 
везучи бранця чи рятуючи товариша. Сідлані коні вима.JІьо

вуються до дрібниць, прядуть вухами, пнрскають і хапають 

губами бур'ян. 

- Треба поспішати. 

Це молодий, швидко підтягши попругу і досдухаючись 

до кдаді, що впоперек сідла. 

- Вже? Ну, з Богом, дітки. 

- А ми не зби.шсь? 

- Бог з тобою ... 
Двоє птицями ви.1етіли на коней. Враз .J3Ci зірва.1ись з 

місця і паскакали черідкою. Гей би привиди, чи гірські духи 

на тьмяному т.1і. Проскакали, промигтіли рушницями, про

цока.ш підковами ... і щезли. 

Тиша зімкнулася знову. Напружена і зрадлива тиша 

нетрі в. 

Десь нагло розітнувся далекий рев. Лютий і страшний. 

І покотивсь, покотивсь. Урвавсь ... Гавкнуло десь із другого 

боку, так само хижо і тужно ... Закричав спросоння г.1ухар ... 
Зрадливі звуки, притаєні шелести... Через самий місяць 

шугнула нечутно сова. Тайга лише почина.1а жити. 

Місяць паблід і квапився вгору. 
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р о 3 Д І .1 Ч Е т в Е р ІІ 1J 

РОДИНА ТИГРОЛОВІВ 

Пісня виводи.1а з небуття. Спершу буда темрява, .1ипка 

й во.1охата. Потім з'явився звук чи тонюсінький промінь, -
він десь почався з нічого і наростав, наростав ... 

-"Ой, .1етять, .1етять три соколи 

через сад-

Ге-ей .. Ге-ей ... Ге-ей ... " 
І теє "Гей", як мрійна хви.1я, і підгонить її ніжний діво

чий ГО.10С. 

- "З ач е пи ли ж в они кр и- .1 еч-ка :-.t и 
ви-но-град ... " 

І високо-високо, аж понад той виноград сягає :-.tрійний 

дівочий го.1ос, аж туди, де сонечко тріпотить промінням, чи 

два соко.1и - два товариші летять. 

Це, .шбонь, Наталка, його сестра, співає. Атож. Це вдо

ма. А він ш~тить виснажений, поранений. Це ж під Жаботи

но:vІ, в ті:-.r Хо.1однім Яру ... Як пак воно вийш.1о? Ага ... Той 
пес рудий, недовірок партійний, кинув Іранату йому під но

ги, він її підхопив і ... Ха-ха! .. їх було четверо ... Як воно і йо

го зачепи.1о ? .. Гадова гуде, і йому ліньки розплющити очі. 

А сестра, сестра його дюбая, жалібниця вірная, - На

та.1очка,- журиться. Аде не журба в тім голосі ... Ха-ха! Він 
знає, що то за сокі.1 там у неї, що зачепив крилечками ви

ноград, і так зачепив, що й сниться, либонь, їй отой сокіл, 

отой Одекса-бузувір. 

А дівочий, вередливий голос над ним: 

-Грицьку! Чого ж ти не підпрягаєшся? Ну ж бо: 
-"Цідувадися ми із тобою один раз" ... 
йому смішно. Він - Грицько ж таки, а тепера Григорій 
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- крадькома розп.1ющує одне око. Наси.1у розплющив. А 

друге вже розплющилось само, швидко, і витріщилось зди

вовано ... 
Перед ним сиділа дівчина. Але не Наталка, не сестра. 

Зовсім не вона. Чужа якась дівчина. Але така ж хороша та 

бистроока, і з стрічкою над чо.'ІmІ., і юна, смаглява від сонця. 

-Тату, тату!- це дівчина радісно.- Уже! .. Дивиться 
вже! .. Боже мій! Живий! 

- От і добре, - це дебелий, спокійний го.1ос. Батьків

ський. Такий сердечний, а гуде, як із бари.1а, і жартома: -
lilo ж ти, синку? Упився мабуть, га? - Як у тумані піді

йшов. Кремезний, броватий, во.1охаті груди в пазусі. -
Довго вихмеляєшся! .. 

А дівчина нишком киває комусь рукою: 

- Грицьку! Ось іди поглянь, який він окатий. Тільки ... 
Він, мабуть, не при умі, - диви, як дупає ... 

- Наталко, - це батько, - а піди дишень скажи мате

рі, щоб чарку нам сюди. Козакові, дибонь, душа до ребер 

присохла ... Ану ж, коза! 

В голові Григорієві паморочилось від явної галюцина

ції. Він покотив її по подушці вправо- г.'Jянув, вліво - гдя

нув. Роздивився по хаті. У кутку рясиіди образи, королів

ськими рушниками прибрані, кропило з васильків за Мико

.-r:юю Чудотворцем. Чорні страстяні хрести напалені на стелі ... 
Він .1ежить на великому дерев'яному діжкові, роздягнутий, 

накритий вовняною ковдрою чи киреєю ... Пахне василька
ми ... У вікно знадвору зазирає сонце. Мати в очіпку і в ряс

ній, стародавній спідниці, посміхаючись, несе тарідки в две-

рі ... За нею бистроока дівчина виступає, мов горлиця ... Біля 
вікна, тримаючи козацьке сідло й ушива.1ьник, звівся і сто

їть густобровий, кремезний парубок ... 

Григорій заплющує очі. Дівчина щось говорить, а йому 
зринає нагдо ... Що це? Той голос, той шалений, передсмерт
ний крик мисливця, припертого ведмедем, - останнє вра

ження, що він виніс із життя. А.1е ж то був чо.1овік, у шта
нях, у шкірянім, МИСЛИВСІІ?І<іМ ОДЯЗі ... Так, ТО був ЧО.lОВіІ<, 

\ 
юнак... , 
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Григорій розплющує очі - перед ним стоїть дівчина з 

червоною чарочкою і говорить насмішкувато: 

- Грицьку! Кого ти сідлати збираєшся? Кидай та йди 

ось ... 
Парубок бі.1я вікна, майнувши чубом, чіпляє сідло на 

гак, а батько: 

- Поїдеш у Київ, Грицьку, та той ... Іди лишень сід.1ай 
коні. 

-Де це я?!- аж скрикнув Григорій, нагло зводячись. 

- Заспокійся, ляж, Бог з тобою!- це матінка, це "ста-

ра", - пок.1ала руку на го.1ову і схилила йому її назад на 

подушку:- Лежи, дежи, серце. Ач який, мов з хреста зня

тий ... А ви! І не тю на вас, лоботряси! Добре, що самі, нівро

ку, як воли, а хлопцеві не до розмав. 

Старий: 

-Ото ... Це х.1опець із наших! Скі.'ІЬКИ я його попатовк 
упоперек сідла, непритомного, при смерті, скільки днів тут 

зі смертю воює- і, диви, живий! Спасибі Богу, синку, що 

все добре. Тепер уже все добре. А то я хотів уже одвезти 

тебе до Києва - це ж тут недалечко, - там би ти вмер, і я 

так і не знав би, хто ти. 

- Де це я? - прошепотів Григорій розгублено, зля

юшся за свій розум. 

- Та в нас же, в нас, дома, сину ... 
На стіні рясно карток - дівчата у вишиваних сорочках, 

у намисті, парубки в шапках і киреях. 

- Який ... Який це район? 
-Та Київський же,- це дівчина. І так вона сказала те 

··київський", проворкотіла, аж за серце взяла. Григорій звів

ся, витріщивши очі, - в них і радість, і жах. 

А батько: 

-Може, ти тамтешній? Може, тобі краще б додому? .. 
-Ні-ні! .. Злякався, відчув, як у нього мороз пішов по-

З<:! спиною:- Ні-ні!- В пам'яті зринула Лук'янівська в'яз
Енця ... Київське ОГПУ-НКВД ... -Отак! Утікав, утікав і по
Тj>апив назад ... Як же це? .. Ні-ні! Він поривається йти: -
Пустіть ... Пустіть ... Я не хочу ... Я піду собі ... То я так, то я 
Е~юшсне ... 
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його силою вдержали. Тоді він швидко покірно ліг, 

нацупив ковдру аж до носа, по тілу виступив піт. 

- "Змилив!" 

Стара перехрестшrась нишком і шепотіла з сльозою: 

-Боже мій, Боже! Бідолашний, несповні вже ... Що теє 
:rихо з людьми робить! .. 

- "Тікати! Тікати!" - поривається в нім усе, але він 

удає спокійного, байдужого: 

- А далеко до міста? 

Батько: 

- Та ні! Це близько, верстов 400. Ми ж Київського ра-
йону. А ти хіба звідки? 

- "Сказати, чи не сказати?" 

-Я? .. Теж ... Київського району. 
- Овва! А з седа? 

- Та з Трипілля ж ... 
- Боже мій! - аж скрикнула і сплеснуда руками ма-

тінка.- Дитино моя! Та це ти не з того Київського! Це ж ти 

з України ... Мати моя теж із Трипіюrя .. Земляк. А Боже мій! .. 
І враз так ніби хто попустив страшне гальмо - чорна 

гора зсунулась ... зсунулась ... Стало легко і радісно, і Дивно. 
Біля нього стоя.1и рідні, близькі люди. На далекім, да.1екім 

краєчку землі, після всього жаху - близькі й рідні о~1юди! 

Стурбовані за нього, упадають біля нього, як мати, як бать

ко, як сестра і брат. І Київ ще тут є десь один. Григорій по

тер чоло і засміявся. А всередині йому гей би хлоп'я танцю

В<J.до і било в долоні: "Жив! жив! житимеш!" І хоті.1ося ска

з;ни щось хороше-хороше. 

-Мамо ... - і затнувся, дивлячись на матір:- Дозво.1ь

те вас так називати, бо ви ж така ... як і моя мати. 

- Нічого, нічого, дитино, - заметушилась мати, вити

раючи нишком сльозу. А Григорієві вер~-tувся його спокій, 

його мужність гартована, його давній гумор: 

- Так, кажете, я дома, мамо? 

- Дома, дома, синку. 

- Чудесно ... Привіт вам із Трипілля. 

- Спасибі, синку, ~пасибі. А як там? .. Як воно там, на 
тій Україні? Чи давно з~ти? І як це сюди? 
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Григорій засміявся. 

-Ну, годі, годі, -втрутився господар. -Знайшли час 

;ro розмови. Видужувати треба. Ану диш, вивірко (це до 

дочки)! .. 
Дівчина подала Григорієві червону чарочку. 

- А бери, синку. Це таке зіл.1я, що й мертвих підіймає. 

Стривай! Давай же й мені щось, дочко! 

Дочка метну.·rась і принес.1а батькові таку ж чарочку, 

<1.1е вже бі.1у. 

- Це однакове, синку, тільки в тебе приготовлене для 

тебе, а в мене - звичайне, там його ці.шй туязь, і ми його з 

тобою вип'ємо десь, еге-ж. 

- Що це ти, старий, розгомонівся. То все мовчиш, як 

пень, а це ... Швидше вже! У хаопця рука заболі.1а. Пий, син
І.;у, та лягай, хай йo:vry, цьому дідові ... 

- Стривай, бабо! Геройське діао не кожен зробить і за 

це, від'їжджаючи, я хочу д.1я годиться випити ... Грицьку! 
Еоні готові? 

Чорнявий, високий Грицько стояв поруч і з посмішкою 

дивився на н~ого. 

- Готові, батьку. 

- Добре. Ми поїдемо, а ти будеш .1ежати собі. Як тебе 
звати? 

- Григорій. 

- Чув? - це до сина. - Добре. Зовсім дебре. Я б тебе 
й не питав, та таке, бач, ді.1о трапилось ... Нумо ж, сину! -
Підніс руку. Цокнулись.- Будьмо! 

Григорій пожартував: 

-А завіщо ж пити? 

-Пий ... 

Випив Григорій. Спирт, вогненний, та чомусь гіркий. По 
жилах потік вогонь. Випив дід, витер вуса, а тоді: 

- Оце сину, за дочку, що ти її мені вирятував, і за те
бе, що тебе вона вирятувала ... Будь же здоров ... 

Григорій витріщив очі, переводячи їх то на одного, то 
на другого.- "За дочку, що врятував? За яку, де?" 

Мати подала рибу на тарелі: 
-Уж, їж, синку. 
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Риба тая біла та сита. 

- Ну, а нам пора, - обізвався дід до сина, закусив

ши. ~·став із-за столу, перехрестився. Надів шапку. 

- Дивися ж мені, стара ... 
Простояв ще бі.1я порога, поду:-.rав, подивився ще раз 

з-під воаохатих брів на хворого і сказав: 

- Ти тут, вдома. Зрозумів? На багато верстов кругом 

тут ті.1ьки праліс та звірі, а людей нема. Чи втямки? Я ще · 
не знаю, хто ти, але моя хата - твоя хата. Лежи ж собі. Та

кий закон тут. Наш закон. Навіть, коли б ти був не христи

янська душа, а якийсь г о л ь д, чи навіть к о р е є ц ь, то 

й тоді цей закон по твоїй стороні. Будь же веселий і щас;'ІИ

вий ... Гайда! 

Відтак вийшов із хати, за ним син. 

Десь у дворі зацокали підкавами коні. Заскавуліли ра

дісно собаки.- "Нерпа! Заливай! А, вражі діти",- добу
вався знадвору дідів голос. - "Вже, вже їдемо ... " 

Тупіт зірвався з місця, пройшов поза хатою і швидко 

затих, віддаляючись. 

Григорій хотів розпитувати, він хотів про все довідати

ся, а.1е міцна горілка і те зілля, що в ній, і риба та, що він 

з'їв- якась чудна та сита,- і всі ті нервові стусани, що пе

режив сьогодні, - все це його обтяжило, зробило млявим. 

Думки ще вовтузились, але важка втома, непереможний сон 

і спокій підступили і збороли його ... По короткій боротьбі 
він здався. Змикаючи очі, бачив лиш, як дівчина ходила по 

хаті, мов пливла, ставна та горда і заразом насмішкувата ... 

** * 
Сонце залляло стіл і ткало зо.1оті прошви на білій ска

тертині. На столі сиділо ведмежа і кумедно хапало себе пе

редніми лапами за писок - ловило бджолу, що хоробро ви

дась навколо, намагалась на той писок сісти. Малий ласун, 

ш.о вічно тикав свого носа у солодке, бо бабуня його мизи

;щ мав тепер з того клопіт. Він сердився, бив у повітря да

пою, а то так оперіщив себе по носі, що аж запирскав. А 

бджо.1а дзизчала, вилась між сонячнюr промінням і не від

ступа.'Іа, мов зачарована~ 
..... 
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Дзизчання теє, як звук срібної струни, проснувало ося· 

яну сонцем тишу і наче бриніло в серці Григорієві. Він .'Іе· 
жав, спершись на .1ікоть, і дивився просто себе. Чи довго він 
спав? Здається, ві~ність. Але тепер усе те страхіття, що пе
rежив, як дивовижне :маячіння, відійшло кудись у небуття. 
Почуття легкости володіло ним. Так, ніби нічого не було, і 
водночас стадосн щось таке, чого він не міг збагнути. Так, 
як ко.1ись у дитинстві, і не так ніби ... Ні тривог, ні турбот 
на душі, такий безмежний сонячний спокій. 

Чудно ЙО:\1у. Глянув на себе - він у білій мережаній со

рочці. Глянув просто себе -рясно на покутті купчаться свя

ті, прибрані королівськими рушниками, та ще такими, які в 
{юго бабусі були, там, у Трипілді. Там, звідки його вигнано. 

Там ... на тій рідній, але, мабуть, навіки втраченій зем.1і. 
Вщипнуло за серце, але й минулося враз. 

Справжні королівські рушники на покутті! Різьблений 

:\шсник. Піч помадьовано квітами, межи квітами - два голу

би цілуються. Чи два соко.1и ... Два соколи! 

Стривай! Кого ж це він вирятував, яку дочку? Де? Ко

;ш? І як він взагалі сюди потрапив? Озирнувся: в хаті було 

порожньо. Біля печі стоять рогачі й кочерги, пахне свіжо

печеним хлібом. Все, як дома, тільки долівка не така - мо

щена з дощок і так вимита та вишкрябана, що аж мигтить. 

Та ще ... Що це? Просто над ним, на білій стіні, висять дві 

рушниці. Одна-- либонь англійський вінчестер, а друга -
японський карабін. Під ними - набійниці, туго напхані па

тронюш. А на третім цвяху висить ніж у піхвах. його ніж! 

Дивно, його ніж в такому товаристві! Але раніш там висіла 

рушниця, бо стіна подряпана в тім місці, де малось бути 

'':мушці". Це він знав, бо він мисливець змалку. Аж тепер він 

звернув увагу, що межи вікнами по стінах поприбивані О.'Іе

нячі роги, а на них висять шапки та рушники. 

Раптом у сінях зашаруді.1а хода. Григорій натягнув 
І:овдру і прикинувся, що спить. 

В хату щось увійш.1о. Підійш.1о до нього і навис.1о над 
БНі. Чути. як дихає. Розп.1ющив очі: над ним, витягнувшись, 

як вуж, і випнувши груди, перехиди.1ась дівчина, чіп.'Іяда на 

стіну ще одну рушницю. І так витяг.1ась, аж матерія тріща-
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ла на грудях. йому запаморочилось у го.1ові, і він заплющив 

очі, але не витерпів і знову роп.1ющив, - дівчина г.1яну.1а 

згори вниз. 

- О, я тебе розбудила ... 
Відхилилась від стіни і ста.1а, обсмикуючи блюзку на 

грудях. Так, ніби байдуже, але помітно зашарі.1ась і, щоб 

відвести очі, спитала: 

- Ну, як, козаче? 

Григорій посміхнувся: 

-Гарна ... 
Дівчина насупи.1ась, набурмоси.1ась і від того ще по

кращала. Яка вона хороша! Такої він, да.1ебі, ще не бачив. 

Якесь дивне поєднання надзвичайної дівочої ~раси і сува

рости. Гнучка, як пантера, і така ж метка, мабуть, а строга, 

як царівна. Він дивився на дівчину і почував себе ніяково, 

як школяр. Їй найбільше вісімнадцять років, а таке сердите. 

- Гарна, кажу, моя пригода. - мовив журливо, к.1і

паючи очима. - Так як же, чорнява, тебе звуть? 

Дівчина зовсім почервоніла, але не відвела очей, диви

дась з-під насупдених брів, наче націлялась з рушниці: 

- А так ... Звуть-звуть та й поюrичуть. А ти звідки та-
кий-о? 

- Який це "такий-о"? 

Засміялась: 

-Та такий ... чудний ... Звідки ти? 
- Е, це так дадеко, що ти й не мрієш . 
. - Знаю. Що ти з України, це я знаю. Ба, більше: знаю 

навіть, що в тебе там є дюбка і що звуть її Ната.1ка. 

- Дурна, - бовкнув Григорій. 

- Чого ж ти лаєшся? 

-Що є Ната.1ка, то правда, аде то не "любка", а се-

стра ... А звідкіля ти все знаєш? 
Дівчина зніяковіда: 

- Ти б послухав,. що ти модов тут п'ять днів, кидаю

чись, як божевідьний. Думади, що ти й дуба даси. Скажи 

спасибі матері та батькові ... Та ще братові, що тебе підхо
пиди ... Коди б не вони, ніякі дікарі тебе б не врятувади. А 
батько знають такі ліки. ~а не зводься і не витріщай дуже 
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очей, бо тобі ще не можна ... От. Лежи і слухай, бо як знову 

таке трапиться .... 
-То що ж я мо.1ов? 

- Боже мій! Аж страшно. І що то все і до чого?! Бать-

ко все бурчали,-що нема попа тебе висповідати, може, ка-

жуть, по.1егшало б, бо в тебе гріхів, мабуть! ... І якісь кар-

цери, і трибунали ... І смертники ... І розстріли ... І, - тут вона 

змінила тон на смутний, насмішкуватий: - "Наталочка лю

бая ... " 
Григорій насупився. 

- Дурниці. То я так. Колись багато книжок читзв 

страшних. 

Ната.1ка дивилась на нього із з.1е прихованою недові-

рою, острахом і співчуттям: 

- Ой, чи так воно? .. 
-- Так ... 
Дівчина знизала плечима: 

- Ну, якщо ти так багато начитався страшних книжок, 

то розкажем мені колись. Це цікаво. Все страшне цікаве. 

Гаразд? 

А очі див.1яться прижмурено й насмішкувато. Вона не 

вірить, це ясно. 

- Гаразд ... 

- Ти і в наш 1;рай загнався, - то теж, може, скажеш, 
що це так у книжках написано, а не насправді? .. 

Дівчина загнала його на слизьке, але розповісти прав-
ду ... Навіщо? По павзі, суп.1ячись, стурбовано: 

- С.1ухай ... Наталко ... 
- Так, мене звуть Наталка, - посміхнулась дівчина. 
- А по батькові? 

-Денисівна. Але зви просто Ната.1кою, в нас не звиюш. 
- Добре. Може, скажеш і прізвище? 

- В мене прізвище не цікаве для тебе. Старовинне. І, 
як кажуть русаки, "хохдацьке". 

- А все ж таки? 

- Сірківна, - вимовила дівчина з гордістю. - Мій 
батько- Сірко, і дід- теж Сірко, і прадід. Всі Сірки. І тут 
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уже розвелося долиха ... А знаєш, що про тебе батько ка
за.1и? 

-Ну? 

- Ти щось хотів ще питати. Питай. Бо піду ... - розду-

мала враз. І додала строго:- Ти вже їсти хочеш, ажи? 

-- С1ухай, Ната.1ко ... (Завагався). Так ... Я знаю, що ви 
всі думаєте про мене хrо-зна й що. Але запевняю вас ... Але 
саухай, що я скажу: що б ви не думали і як би не думали, я 

хочу дише сказати ... що я чесна дюдина. От. Потім сама по
бачиш. Ну, як би це тобі сказати ... 

- Ніяк, - обрізала дівчина насмішкувато. - Знаєш, 

що батько сказаJІи? Сказали, що відколи ти в цій хаті -
вони відповідають за тебе ... як за сина, от. І нічого не хо

чуть знати. Все. А батько в нас ... Та от· поживеш - поба
чиш. І Грицько теж. Ого! 

І жартома: 

- Бог тобі братіка дав, і ти не будеш шкодувати ... 
- Підожди. А кого то я вирятував? І де? Яку таку доч-

ку? lЦо за нісенітниця? Чи не тебе? - пожартував Григо

рій. На серці йому було знову ясно і легко. -Чи не тебе? 

-Мене. 

- Ні, будем говорити серйозно. Нікоди в світі я тебе 

не бачив і не рятував, так що не мороч голови. І чого це ви, 

з~юви.1ись, чи що? Я пам'ятаю, - це буд о недавно ... Я й не 
рятував, а так вийш.10 ... Якийсь дивак розмахував прикла-
дnм рушниці у щідині ... Алеж я не п'яний був і роздивився, 

що то був якийсь бузувір у штанях ... 
Дівчина почервоні.1а. Супи.1ась, супи.1ась. А далі, як за-

регочеться ... 
--Чого ти? 

-Так, кажеш, бузувір? Ха-ха-ха! Чудне слово. 

- Авжеж. На нього насідає сатана чорна та здоровен-

на, а він її товче прикладом ... 
Наталка раптом перемінида розмову: 

-Ой! Ти ж глянь, що воно робить! А щоб тобі! .. 
Ведмежаті на"бридло сидіти на столі, воно перелізло на 

ослін, сп'ялось до стіни і почадо "порядкувати": поздирало 

лапою, скідьки дістало, вЬі фотографії і пробує на зуб, лиже 
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їх, пирскає, - не смачні! А далі давай змітати їх додолу. 

Дівчина схопила ведмежа за карк і пошпуршrа геть. Ведме

жа забшrось у куток і заскімлило, мов дитина. 

- Ах ти ж ч~ртеня! Добре, що не потовкло. Шибеник 

Т!І такий! 

-Цікаво, що то там за народ? То все ваш рід? 

-Атож ... 
Подала всі жужмом і ще кілька зняла з стіни. А заразом 

говорила до ведмежати. 

- Заскімли.1о ... Ах ти ж дурненьке! Ну, йди сюди! ;}", 
дурне маля! .. 

А вед:межа хлипало, мов дитина. Григорій тим часом 

розглядав фотографії. Дівчина взяда ведмежа на руки, під

сунула стідьця до ліжка і сі.1а, посадивши ведмежа на колі

на. Пестила його. Вед:межа притихло і цікаво пря.1о очима, 

nхало носа і собі до фотографій. 

Цікаві світлини. Дівчата у вишинаних сорочках та в на

l\ІИсті, у чоботях якихось чудних, хутрових. Ось дружки ве

сі.1ьні. Мододиці - групами і по одній. А ось - ціла роди

на. Ведичезна родина! Діди, батьки, онуки й правнуки, -
чоловіка з сорок. Цідий рід! Дід з бабою посередині, решта, 

згідно з родинним станом, розташувались обабіч і ззаду. Ді

ти рядочками стояли обабіч діда й баби, у парадних кашке

тнках і чобітках ... І все це на тлі гір. Українська степова ро

днна на гірському тлі. Як десь на Закарпатті. Чудне ... Ось 
х.1опці верхи- чодовіка з дванадцять - цілий загін з руш

ницями через плечі, в папахах, оточені зграєю здоровенних 

гостровухих собак. Коли б не ці :мисливські собаки, можна б 
подумати, що це козацький загін. А таки козацький, бо це 

ж у с у р і й с ь к і к о з а к и. 

Ось окремі фотографії, теж дореводюційні: козацькі 

осавули, хорунжі, отамани ... В формі усурійських та амур
ських козаків. Та все вусаті, з шаблюками, декотрі з меда

.1я:ми. Всі з лампасами ... Це все давні світлини. 

А ось нові ... Інші вбрання, інший зміст ... Але все такі ж 
расові об.1иччя. Одна ... Друга ... Дівчата, хлопці, червоноар
:\Іійці ... А ось проста, аденезовсім звичайна світлина: 

Сіється сніг. В дерев'яній клітці здоровенний тигр роз-
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зявив пащу, реве. Збоку стоять чотири миоrивці, виструнчив

шись перед оком апарату, спираючись на рушниці. Один ста

рий мисливець і три мо.'Іодих. Всі в чуднім одязі -в шкіря

них штанах, химе;:-них, у шкіряних піджаках, підперезані 
набійницями. Три в шапочках, один - без. І той "без" -
Ната.11<а! Так, Наталка! Стоїть, спершись на вінчестер, ди
вІпься насмішкувато. Вуста міцно стулені, очі примружені, 
голова не покрита і на неї падають сніжинки ... 

Серце Григорієві чомусь застрибало, мов дурне. Він 
нишком глянув на Наталку - бавитьс~ з ведмежа:м - і 
крадькома поклав світлину наспід. Ясно ... А серце здуріло, 
чого й що? Це ж той "бузувір", що кричав у розколині. Точ
на копія. Взявся пильно розглядати різних козаків та дівчат 
стародавніх. Наталка посадила вед:межа на ліжко. 

- На, це ж твій дружок. І це ти його посиротив. За-

бавдяй. 

-- Тобто, як посИротив? 

- Ти ж його мамку вбив. 

-Хіба? .. Так ото ... А подібне, таке ж білогруде. 

- Ото ж, ото ... Чи ти придурюєшся, чи справді тоді та-
ки не вповні розуму був? 

- Коли хочеш - твоя правда. Але хоч би я й уповні 

розуму був, то звідки мені знати було, що то його мамка? А 
ти б мені краще сама дещо розповіла. А головно - як я сю

ди потрапив? 

- Дуже просто. От ... - дівчина взяла ведмежа на руки 

і, пестючи його, розповіла все коротко: 

- Були ми на Зміїній п ад і - солили солонці для 

пантовки ... Ось скоро поїдемо пантунати і тоді взнаєш, що 

то таке ... Це далеко звідси. От я й пішла якось од шатра 
застрелити тетерку або рябка на юшку. Та й зайшла грець 

його-зна й куди. А пішла з дробовиком ще й усього два на

бої, така думка - встредю поблизу десь яку пару та й на

зад. Навіть ножа не взяла з собою, як на лихо. Цього ніколи 

не бувало. А рябки, мов поздихали, - нема ... І ось замість 

рябка я надибала ось це маля. Кумедне. Я за нього, а тут 

мамка. І вистачило ж дурі хапати мале, але в гущавині не 

видно та ще й забула, щ<\_в малят неодмінно буває мамка. Я 
', 
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мадя геть, а мамка таки до мене. Сказилась. А це з чорних, а 

чорні ті, коли здуріє, та, мов сатана, робиться. Утікати! .. Ге, 
куди там! Я поверну.·шсь і дяснула в неї золаду з дробовика, 

мов у горобця. Ну, й зовсім натворила біди. Сатана була б 

роздерда, ко.1и б Я не вскочила в розколину межи скель. Я її 
по .1апах, по морді прикладом, я й ще раз стрелила, але вже 

хто-зна куди ... А вона ж думає, що дитинча за мною, дереть
сн ... Я: -"Грицьку! Грицьку!" Е, де там, далеко ... 

Вперше на віку я перелякалась: - смерть же ... Смерть. 
Аж тут щось, як не виломиться з кущів ... Якийсь звір, 

бо на людину не схоже. Боже мій! Я думала- другий вед

мідь. Волохате, чорне, очі, як у скаженого, - і всторч на 

ведмедя! .. Я думала він голіруч ... А як ведмідь навалився на 
нього, я ще дужче перелякадась, скочила та давай відтяга

ти. Коли ведмідь мертвий ... Одвернула трохи - а під ним 

х.;ІОпець, і теж мертвий ... Обідраний, худий, аж чорний, і з 

ножиком. Ніщо не поламане, руки, ноги, голова - цілі, а 

мертвий ... 
Ну, потім ми забрали всіх - ведмежа (само прийшло 

до мами), мамину шкіру і тебе. Зразу думали одходити там, 

на Зміїній, але батько глянули, послухали (а вони тямущі!) 

"Е,- кажуть,- пропаде тут: гарячка. Додому мерщій, до

дому, бо пропаде". А вдома є чим рятувати в них. 

Цілу ніч їхали-летіли ... А ти маячив та кричав всяку ні
сенітницю, та кликав матір і Наталку свою. Батько послу

хають:- "Це, кажуть, наш! Наш, кажуть! Бо говорить по

н<lшому". І по конях ... Ну і все. Отже тепер все знаєш ... 

- Тепер розумію .... 
- От. І ведмежа привезли ... Тобі на забавку, - закін-

чи.'Іа глузливо. 

Посадила ведмежа на ліжко і швидко зібрала фото

картки. 

- Стривай, - спинив Григорій. Він вибрав зісподу 

світлину з тигром і подав Наталці. - А це що таке? 

- Як що? Це ми з к і ш к о ю, - промовила байдуже. 

- А чого це ви з кішкою? 

- Та піймали ж, та возили в Хабаровськ на базу зда-
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вати, там якісь диваки з газети та з кіна приходили здійма

ти. Апарат такий чудний ... 
Дійсно, тільки тепер Григорій звернув увагу, що світ

Jшна не така, як роблять звичайні фотографи, а оте, відоме 

всюди "фотокіно". 
-Як же це вам пощастило? І чого це ти тут? 
Дівчина зневажливо випнула спідню губу. Пішла, зняла 

зі стіни ще кілька світдин і подала. Тигри ... На інших по од
ному, а на одній аж два. В клітках. І мисливці. На деяких і 

Натадка теж. То вона стоїть в гурті, то полравляє на нозі 
.1ижву, то засдонш1ась од сонця рукою ... А ось сама, - на

супила брови і дивиться насмішкувато. Мисливець! 

-Як же це вам пощастило? Та й карток же ви нароби-

.1Іі З НЬОГО! 

- Як з нього? 

-Та з кішки ж. 

Дівчина насупилась точнісінько так, як на картці, зне-· 

важ.1иво, і па.1ьцем по картках недбало: 

- Оце торік піймади. Це позаторік і оце ... А це ще по
за.торік ... А це давніш - це батько з Миколою та з дядька

:.-.ш. Микода - брат, що загинув ... А оце - давні ... Якби їх 
усіх познімав, що ще батько з дядьками та з дідом полови

.:ти, то й діпити ніде будо б. Це ж тільки кішки, а рисів та 

росомах! .. І це не ми здіймаю! -ми собі здаємо на базу за 

у:.-.ювою,- а це вже ті пани нас здіймають. Диво, бач! "Хох

.1и" тигрів живцем .1овлять! - Перекривила уїдливо та зне

важдиво тих "панів", тих, що звуть Наталку з її родом "хох

дами". 

- І як же ви їх давите? Стріляєте, а тоді вже? 

- Навіщо? Стріляно го нікому й дурно не треба, хіба 

що китайцям на мидо. За битого база платить одну тисячу 

диш, а за живого і щоб без найменшого rанжу- 12-15 ти
сяч карбованців, та все крамом. Ми з того й живем. То який 

же: дурень його стрілятиме, - треба живцем. 

- І ото ти довила його живцем? Таку сатану? 

- А ловила. 

- Тенетами б то? 

- Та ні ж, руками ... \, 
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-Сама? 

- Ні, вчотирьох- з батьком, з Грицьком та з Мико-

о~lою. 

-І як? 

- Піймали, як бачиш ... 
Григорій ніяк не міг приховати свого здивування перед 

неймовірним, алеж, далебі, незаперечним фактом. Отака-о 

дjвчина і отакі-о діла! Що вона правду говорить, це без су:\1-

ніву, але це не містилось у голові. Абож тут "кішки" ці до-

1\!ашні, або тут люди незвичайні. 

- Так як ви їх ловите? 

- А от, може, поживеш тут, то побачиш. Може, батько 

візьмуть і тебе, то тоді я й подивлюся, який ти герой, і чи не 

nок.1ичеш ти на поміч ... - І по хвилині журно: 
-Торік брат загинув на такім ділі ... Микола ... Орел був. 
-То навіщо ж ви їх чіпаєте, хай їм чорт? 

- От ... Ти, я бачу, таки герой. А як же ти думав?! І як 

же інакше?! Тут всюди однаково чигає смерть. Навіть на пе

чі. То ж виходь перший. "Бог не без милости, козак не без 

щастя", --казав наш дідусь, а ми його онуки. 

Ось вона, козача кров! І ось вона - найвищий вияв не 

тільки жінки, а й взага.чі людини його крови. Така юна й 

квітуча, і така сувора, гартована і гонориста. Та він думнв 

одне, милувавt:я нею з дивним почуттям, а язик вимовляв 

інше, дражнив, дибань, як звик дражнити дівчат, та й охота 

г.огомоніти з цим дивом. 

-А навіщо ж так важити життям? Ви б сія.1И ХJІіб, го

дували свиней, курчат. Адже сіють інші. 

- А сіють ... А сіяти - то не ризикувати хіба? Сіють, 

але з одного хліба не проживеш, тож і ті, що сіють, мусять 

ще й промишляти. Ми ж хліба не сіємо зовсім, лише овес та 

гречку для коней. Хліб вродить чи ні, а звіра в нетрах пов

но, навіть "свиней та курчат". Ми так увесь вік промишляєм, 

бо так і вигідніше та й цікавіше, та ще тепер. Але кішок 

оцих тільки ми ловимо. Та ще там одні. Інші бояться. 

-Я думаю! .. 
Григорій дивився на дівчину і думав трохи не з остра

хом, пригадавши ведмедя: - "Отак цюю красу звір розме-
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та є десь нагдо ... " Аж шкода було, а язик промов.1яв насміш
кувато, як до малої: 

- Десь тебе отака кішка ззість ... 
Дівчина, що до цього говорила щиро, враз насупилась, 

розгнівалась. Замкнула вуста і так глянула - стрельнула 

очима. Аж шпигнула наче. Чуйна збіса, як не знати що! Уї 

образила ця мова "як до дитини", тон зверхности. Це бо бу

JІО горде створіння. Як той дикий кінь, що ладен забити на 

о1ерть того, хто посміє доторкнутись до нього рукою. 

Насупилась. Але нічого не сказала. Чемність для неї та

ка ж вродженна риса, як і краса. Мовчки взяла ведмежа і 

зсадила додолу. Потім зібрала світлини, а збираючи, про

мовшІа по довгій павзі незадоволена з себе, ніби з каяттям: 

- Отак ... Я сьогодні набалакалась, аж язик мені спух з 
незвички. Ніколи так багато не говорила ... 

-А чи не пора вже обідати?- почулось з другої поло

вини хати. 

-Пора! Пора, мамо! 

І суворість дівчині мов вітром здмухну,'Іо. Безтурботна, 

моторна схопила картки. 

-Давно пора! .. Ой час і пора ... Буде мене мати бити ... 

Приспівуючи насмішкувато, розвіша.'Іа картки на стіні 

і подалась на другу половину, до "хатини". 

По хви.'Іі двері широко відчинились. Тримаючи перед 

собою табурет з наставленими тарілками і з незмінною чер

воною чарочкою, увійшла мати й поставила табурет перед 

ліжком. 

Уж на здоров'я, синку! 

- Спасибі, :мамо ... 

- Богу дякуватимеш. Видужуй лиш. Ось привезуть на-

ші соли та поїдете на промисел. На тій Україні такого не 

бува, як у нас. 

Зраділе ведмежа, вхопившись зубами за пілку спідниці, 

сіпа.'Іо її з радісним бурчанням. Ластилось, як мала дитина, 

теж просш:ю їсти. 
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** * 
Перед хатою цвітуть гвоздики. Насаджені дбайливою 

дівочою рукою, вони змагаються з лишними тубільними са

ранками,- червоними, жовтими, фіялковими, що розбігли

ся ген скрізь по схилу до річки і аж у ліс і перегукуються 

лишними кольорами серед безлічі інших квітів в морі яскра

вої зелені, буйної і соковитої. Великими суцільними масива

ми рожевіє плакун. А з-за хати повиходили черемхи, -
повтіка.1и з тайги і стоять, як дівчата, запишались, заквіт

чані. Стережуть неве.1Ичкий город і пасіку- десятків зо два 
вуликів. 

Кругом хати снують бджо.1и, бо круго:-.1 хати квіти. 

Всюди квіти, на зем.1і і вгорі. І всюди є діло д.'Ія робочих, 

золотих працівничок, д.1я цих сонячних комах. І над річкою 

он цвітуть черемхи, видив.1яються в бистру воду, с.ч·хають·, 

як булькає вона по камінцях. Це там, унизу. 

Перед хатою плай. Двір -не двір,- вибитий п.1ай. Не

обгороджений ніяким тином і без ніяких воріт. Бо тут усе 

ue двір і все ue господа - всі ці нетрі, що розіл.1ялись нав

J(ОЛО ген сизого високого пасма гір, яке обійшло зда.1еку 

хату дугою. 

Стара, а.1е дебела ще хата, руб.1ена з доброго дерева, з 

різьбленим rанком і такими ж наличниками коло вікон, кри

та rонтом, стоїть на схилі сопки і дивиться всіма чотирма 

вікнами на річечку, що тече внизу, і да.1і - на синє бескет

тя Сіхоте-А.1іня. 

Праворуч - дебела комора з омшанико:-.1, повітка д.1я 

коней, корівник, стіжок сіна, обгороджений латами, ще 

якісь будівлі. Ліворуч - город, теж обгороджений в одну 

.1ату, ще й глечик стирчить на ближнім стовпці. В городі 

картопля і соняшники, а просто над самою річечкою -
якась комірчина: то лазня "по-чорному". 

Оце і вся господа. І вона одна тут на великому просто

рі. До найближчого седища, що зветься Копитонінка і ск.'Іа

дається з кількох таких хат, понад 50 кілометрів. Григорій 
це вже знав, і це його тішило: небезпека від людей була тут 

найменша. А ці дюди; що в них він жив, навіть охороняли 
його. 
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Дома тепер були він, мати й Наталка. А батько з Гри

цьком, як поїха.ш, то ось уже два тижні їздять. 

Як сподіва.'Іась мати, вони мали прибути ще вчора, а як 

учора не було, ~ то, значить, сьогодні. Чекаючи їх, Григо

рій нікуди не ходив уже, а сидів з самого ранку на призьбі і 

виг.1ядав. І хви.1ювався. Так, хвилювався, ~ як то вони по

став.'Іяться до нього? Може, вже не так як перше, коли він 

був хворий? Знічев'я бавився з ведмежам, спостерігав нав

І\О.'Іишній світ. 

От зараз його увагою заволодів праник, підкидуваний 

засмагдою дівочою рукою там, над річкою; він то підлітав, 

то падав~ ляпотів по кладці завзято та .1унко. І бігли дунн 

нстрами, ударялись об бескеття і озивались ~ ляпотіли на 

кідька голосів ... І виходило ~ ніби перепел бив десь у пше

ницях на зорі. Чудно. 

То Наталка прала на річці. Запнута "кулинкою", оруду

ШJ.,'Іа на сонці над водою, як вправний спортсмен на враніш- · 
ній руханці. Воркотїла якоїсь пісні, полоскала її в воді і при

бивала праником до кладки. Періщила з усієї сиди. 

Дивна вона ця дівчина Наталка. Григорій чомусь тепер 

навіть боявся її, боявся при зустрічах дивитися їй в обличчя. 

Вона ніби сердилася, коли він на неї "витріщав очі". Не знав 

тепер, як до неї приступитись, як з нею поводитись. І почу

в&вся, як хлоп'як. Смішно, алеж так. Сказати б, недоторка

на панна? Ні! Дурна? Ні! Горда? Ні-ні! Вона навіть не розу

мі.'Іа, яка вона чарівна, безперечно, не розуміла. А от така, 

як ота рослина дивна, що ти її торкнеш рукою, а вона аж 

повернеться і напустить тонісіньких колючок у руку. І це 

дівчина-звіроловка, переможниця страхіть усяких! Уперше 

йому було на віку таке, щоб на його мову дівчина заломлю

вала брови. Так, як та дика коза, що боїться, щоб її не 

впіймали, і не дається навіть підступити. А, може, в неї така 

відраза до нього? 

Тож най.'Ііпше зовсім не звертати уваги. Нехай собі пе

ре. їйбо, ото вона періщить праником так .'!юто, бо думає, 

шо б'є по чиїхось, може, й по його, нескромних очах, на 

неї ''витріщених". Нехай ,собі пере. І нехай підпадьомкає 

п~аник. Чи то, може, не ~аник підпадьомкає, а то в його 
" 
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серці щось тьохкає, на тую дикунку дивлячись? Засміяв

шись з цієї химерної думки, Григорій силоміць відвертає 

увагу від праника, затисненого в гнучкій дівочій руці. Ген 

за річкою на галЯІ~ину вийшли табунцем дикі кози. Так, ди

кі кози. П'ятірко їх. Стали, збились докупи і, піднісши висо

ко го.1ови, слухають: де воно і що воно ляпотить? Потім 

зірвались з місця і піш.1И вистрибом, черідкою по високих 

травах, меJrькаючи бі.1ими п.1ямами на крижах. Зникли в лі

сі. Так ніби їх і не бу.11о. 

- Ти б пішов погуляв де, синку, а то, мо', спочив би 

ліг. Не бійсь, нудьгуєш? 

Це мати. Вона вже вдесяте, либонь, виходить на !анок 

г.1янути туди, за річку, за зелене море га.1явини, куди про

стяг.1ась стежка, - чи не їдуть? Вона порається біля печі і 

так виходить з підкасаними рукавами. 

Заслонившись рукою від сонця, мати аж перехиляється 

через лонку і вже турбується. "Довго щось. Чи не трапи.1ось 

чого?" 

- Наталко-о! .. 
-Чого-о? - озвалась дівчина в тон. 

-А йди-но сюди. 

-Кажіть, я й так чую ... Ось доперу ... 
-Як ти думаєш, що з нашими? 

Дівчина протягла, кепкуючи: 

-Ну-у ... А що з нашими? їдуть десь. 
-Бозна ... Таке ж тепер настало, Господи прости! 

-їдуть, їдуть, мамо! - це Наталка весело, жартівливо, 

упевнено, ще й трішки кепкуючи з матері. - А не їдуть, то 

пішки йдуть, а коні за поводи ведуть, от і припізнились ... 

І сміялась безжурно. І почала .1упити по тім сміху пра

ником. Мати й собі засміялась. 

-От така бач! .. Сказано- нове насіння. Ще й кепкує 

з дурної матері ... Ті.1ьки й розради моєї, синку, - мати зі
йш.1а з rанку і сіла поруч Григорія на призьбі. Либонь, уже 

скінчила поратись по господі і тепер має час. Поправивши 

очіпок, поклала натруджені руки на коJІіна і втопи.1а очі в 
~;оре зеJІені на по.1ині, що її звуть "па.:щю", туди, де втек

аа стежечка. 
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- Ну, будемо виг.11ядати, - промовила з доброю ус

~1ішкою. 

~, неї така ж усмішка, як і в дочки. Яка вона була, як бу

.1а молодою? Авжеж, мабуть, така, як Ната.1ка. Атож. Не

дарма бо в такім краю, забившись на кінець світа, та після 

всіх з.шгоднів, в тяжкому змаганні з цією дикою природою 

так зберегдась. їй понад п'ятдесят років, а вона виглядає ще 

:--:о.1одо й бадьоро. І го.1ос у неї такий, як у дочки, тідьки не 

такий гострий, якийсь тепдіший, ближчий. Такий, як у всіх 

~~атерів там, за двадцять тисяч кілометрів звідси. Але не ки

ївський. Григорій міг посперечатись з ким завгодно, що во

на полтавка з кореня, - м'яко вимовляла "л", як усі жінки 

на Полтавщині, щось середнє між "л" і ",1ь". Це така мида 

йому, зворушлива особливість мови полтавських жінок. йо

:\1)" кортіло спитати, чи її мати або бабуся не з Зінькова, ча

сом, або чи не з Лубень. А мати тимчасом дивидась за 

"падь", посміхаючись ще й досі з доччиного жарту, з по

тіхи, з упевнености. 

- Хороші в мене діти, синку ... 
А в годосі стідьки гордости матерньої ... 
- Я ввесь час дякую Богові за те, що посдав мені таку 

втіху. І в кого вони вдалися? Ні тучі, ні грому не бояться. 

От хоч би й ця, - посміхнулась, кажучи про Наталку, - і в 

кого ті.1ьки вдадася? їй би на коні, та на полозках, та з 

rвинтівкою, та з собаками ... І пре туди, куди й чо.1овік не 

ш1смідиться. Ніч, північ, чи мороз дютий, чи злива страхіт

на, - байдуже. Звели їй до відьми в зуби полізти - і по.1Jі

зе. їй би треба хлопцем родитись (знов засміядась). Аби 

тільки дав Бог здоров'я та щастя, а то ... Це бо страшний 
край, і страшне тут життя, як подумаєш. Ось був ще в мене 

син (посмутніда і тихенько зідхнула), Миколою звали ... 
Царство йому небесне ... Якби ти його був побачив, -що то 
зг сокіл був! Грицько от здоровий та красний, а то ще міц

піший і кращий був. А сиди будо - як у діда покійного, у 

старого Сірка колись: підкову розгинав руками, граючись. 

І привітний, і безжурний, як оця ось ... Він її вибавив і всьо-

го навчив, мабуть і сміливости тієї ... Буда споряджаються 
на промисед,- я про ньщ·о турбуюся- і ее, і те, і "бережи 

себе, і будь обачний". А ві~Чміється будота заспокоює: 
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-"Я вам, мамо, ведмедя живого на мотузу приведу ... " 
І він ось їй то ведмежата, то рисята живі приносив. І велось 

і'!о:.Іу добре. Сміливий та щасливий був. А от спіткало лихо. 

Поду:v1аю - скріз~ .1юди мруть, скрізь на людей чигає ли

хо, і на печі від долі не втечеш. Та материне серце таке вже ... 
Твоя ж мати за тобою теж, мабуть, не абияк журиться ... 

Помовчала, а тоді знов: 

- Не журися, синку. Вір у своє щастЯ! А воно в тебе є. 
О. я хоч і стара, й дурна, а.1е дещо знаю. У смідивих щастя 

З~!ВЖДИ Є .. 

Григорієві хоті.1ось враз по-дитячому обійняти її і по

ці.lувати, так, як це, напевно, зробила б Наталка. І він ледве 

утрю1ався від цього. А стара з непідробним, пшбоким пере

J..онанням казала даді: 

-В смі.швих щастя завжди є! .. От хоч би й ми. Приїха
;ш сюди ... Боже! Яка страшна і дика пуща була! І нудьга 

о:ерте.1ьна. І дихо скрізь навко.1о, і з.lИгодні, і смерть ... Чу
жа-чужина ... А бач, оббу.шся ... І дивись- зажили ж як по

т;:-,,! І пущі здолали, і край скоршш, ще й залюднили. І звик

.!И, по.1юби.1и. А нові діти народшшсь - це вже їхня бать

ківшина тута, -то такі, ніби Бог знав, де їм доведеться жи

ти, та й вдачу їм дав таку, як треба ... 
Григорій едухав з великою увагою, а як стара примовк

.10. спитав: 

-- Так ви пливди круто:vІ світу? 

- А пдивди ж. З Одеси сіди ... В якому пак? Ага, в 1887 
rоці, на весні ... Скільки тієї води, Боже! І скільки тих країв 

тз .1юдей різних! А.1е я тобі не годна про все розповісти. То 

нехай дід колись. Він хоч і не говіркий, та іноді й на нього 

находить балакучка. Тоді вже тільки слухай. Він бо стар

ший за мене і тоді вже парубійком був, то й усе пам'ятає 

добре. Він тебе тут дечого навчить, а то, мабуть, ти вже за
нудився? 

- Ні ... Тут усе нове д.1я мене і ... чудне. 
- Чудне? 

-Так. Я от скі.1ьки днів дивлюсь на оцю хату вашу - і 
:-,;ені якось дивно. Всередині вона вибілена, ще й розмальо
вана по-нашо:vtу, а зоко.1а - виг.1яд сибірський або полі
щуцький. 
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Мати засміялась: 

-А так. Я сама, синку, довго не могла звикнути, не по

нашому це. Алеж це ми тільки тут так. А як жили в селі ... Те
пер це містечко, Києвом зветься ... Так там, та й у всіх наших 
селах тутешніх, хати бі.1ені зокола, як на Україні. З нас за це 

всі тут сміялись, що от, мовляв, скільки лісу, а "хохли" хати 

з глини ліплять та білять. Ні, тут хати зовсім такі, як на Ук

раїні. А не раз і кращі, бо на дощанім помості і криті зде- · 
більша цинковою бляхою. Ко.'ІИсь, до революції, здорово 

жили тут наші люди. Довго борюкались із злиднями, алеж 

потім і жили добре. Тут край працю любить та й винаго

роджує її щедро. Тут рай був, а не край, як для робочого. І 
ліс, і золото, і риба, і земля хліб родить, і ягода всяка, і все 
-- бери тільки. Лишень треба рук. А народ наш робочий. То 
ми й жили колись! Ге, побачив би ти! І не в такій хаті. Ця 
хата була збудована для промислу. Мисливці наші виходили 
сюди на осінь та на зиму і тут отаборювались. І ми жилІ;f 

добре ... А сім'я у нашого діда була велика ... Ти такої не ба
чив! Понад п'ятдесят чоловіка сімейка! Синів сім мав, же
нив - не відділяв. Дочок заміж віддавав - на сторону не 

відпускав, зятів у прийми брав. Двір у нього був - не двір, 
'' окономія". Нас, невісток, було сім, а дочок було вісім, то й 
зятів вісім, та малих у кожного! Разом - ціла зграя, і які 
хочеш завбільшки, такі й є. Чоловіків та парубків - грома

да. Сірків куток- то ціле село. 

- Весело жилося. Коней мав старий Сірко - він їм лі
ку не знав, і корів, і свиней ... Та, Боже мій! .. Пасіка була ву
ликів з двісті ... Трудилися щиро, то й мали. І те сказати -
було що робити і де заробляти: хліб сіяли, промишляли зві

рину, ходили з хурами в Манджурію і в Китай, копали зо

лото, ловили рибу, брали ягоди та кедрові горіхи, ловили 

звіря живцем, "пантували" ... Ми хліба сірого, синку, не їли! 
І коли навіть недорід тут був, то ми мали борошно загра

ничне, японське або американське, і риж з Китаю, як золото, 

і крам різний ... А які рушниці та всіляке начиння наші хлопці 
добували! .. Жили ми тут ліпше, як дома. Це була наша дру
га ~'країна, нова Україна, синку, але щасливіша. І назви наші 

люди подавали тут свої, ~муючи іноді за рідним краєм: Ки-
' 

82 



їв, Чернигівка, Полтавка, Україна, Катеринославка, Пере

яс.1авка тощо. Тут, де не поїдеш, - то з Києва виїдеш, а в 

Чернигівку приїдеш, з Чернигівки виїдеш- в Полтавку при

їдеш, в Катерино~лавку, в Переяславку ... По всім Усурі і по 

всьому Амуру, як дома ... Але це там, де все люди наші осі
.1и понад річками, де можна сіяти хліб. Жили! Жили ми, син

ку! .. Ну, а потім пішло все шкереберть ... Десь прогнівили: 
Бога. Нові часи, нові порядки. І настало таке, що люди за: 

го.1ови хапаються. Прийшла совєтська власть і все перевер-· 

ну ла. 

Переве.1ись люди, і звелось життя нінащо ... Вже немає 
Сіркової держави, гай-гай ... А ми плюнули на все та й пере
брались сюди, щоб і не чути, і не бачити, та щоб по-своєму 

таки віку доживати. Це далеко. Сюди й ворон не часто за

.'Іітає. По-тутешньому, то воно близько, якихось п'ятсот вер

стов ... Але людей тут ма.'ІО, і власть не так чіпляється. А ра

ніш, як Сірка з синами почав тут промишляти, то людей тут 

бу.1о ще менше. Де-не-де були тільки оті косоокі, манзи та 

rо.1ьди, чи як їх ... Та їх зовсім було мало. Отак, як гори пе
рейдеш, - ото бачиш синіє, Хехцир зветься, - то буде Ха

баровськ. Як ми приїхали, то там, казав дід, була тільки ха

.1абуда, а тепер великий город. А як отак перейдеш гори, на 

Терней вийдеш або на Ольгу, бухти такі, одна й друга. Там 

море. Там ми вперше на цю землю стали і до Усурі крізь нет

рі пробивались. А як отак підеш кряжами та сопками - то 

місяць ітимеш, а з лісу не вийдеш. Нетрі та ріки, та гори, та 

марі ... Оце вже років з десять, як оселились ми тут зовсім. 
Оця річечка зветься Підхоранок і впадає в річку Хор, а той 

в Амур ... Отам з гір починаються і течуть річки в усіх на

прямках - Бікин, Іман, Мухень і ще якісь, я вже й позабу

ва.1а. 

Григорій слухав лагідну, спокійну мову цієї жінки, цієї 

~Іатері, і бу.1о йому дивно приємно. Аж наче кров швидше 

пу.1ьсувааа, коли слухав цю матір: така вона, як і там, на Ук

раїні, і не така. Розборкана - он яка. Скільки тієї мужньо

сти простої, скільки тієї певности, може, неусвідомленої, а 

звичайної, стихійної. І скільки тієї гордости волелюбноі, 

п;:тродної, як оті могутні кряжі гір! 
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Тому в неї і Наталка така дика та горда. 

- А за Україною ви й не скучаєте? Та ви її й не пам'я
таєте, мабуть? 

-Чому ж? Пам'ятаю, але ... Ти колись розкажеш, син
ку, як матимеш охоту, про тую Україну, як там живуть те

пер. Дуже цікаво мені послухати. Я часто згадую своє ди

тинство і рідну зем.1ю. А надто, було, мати моя. Дуже вона 

тужила за рідною стороною та з того, мабуть, і померла. Все 

мріяла і просшщ щоб її відвезли вмирати додому, на рідну 

зоІаю, на к.1адовище до батьків. Іноді й на мене находить 

туга, особливо, як згадаю матір. А.1е я й цю зем.1ю люблю. 

Тут бо зросла, тут віддалась, тут і діток породила, та в цій 

зс:\І,1і чотирьох і поховала. І матір, і батька поховала тут. Ні, 

від цієї землі вже не сила відірватись. Але й туди тягне . .Як 
згадаю материні розмови, тії сади вишневі, тії степи широ

кі, ріки тихі, ночі ясні, зоряні і все, про що мати розповіда

аа, та й сама бачила, хоч ма.1ою була ... От я тут живу вік, а. 

волошок тут не бачила. А там я з них та барвінку, та з чор

нобривців вінки на Купа,1а плела. Нема їх тут. І васи.1ьків не-

1\Іа тут ... Зберігся пучечок, з України завезений -якось нові 
пересе.1енці подарува,ш, - і пахнуть вони рідним краєм, 

тією ;Україною ... Як напосядуть згадки про край той рідний, 
сонячний і тихий, - да.1ебі, журба бере, так би й полетіла 

туди ... 

Григорієві серце стискалось. Хоті.1ось йому сказати цій 

:-.штері, що немає вже того тихого краю, України тієї, ясної, 

сонячної. Що садки вишневі повирубувані, ріки зба.1амуче

ні, степи с.1ьозами обпоєні, і небо ясне людям потемніло ... 
Але він мовчав. Нехай. Нехай любить її такою, якою пам'я

тає. А мати снувала думку далі: 

- Отак, синку. Ти ще повернешся туди, дитино. Ти тут 

не маєш коріння. Та й не матимеш його тут ... І час не той, і 

ти не такий. 

Григорій дивував.ся, чого в них таке став,1енння до нього. 

Він же їм нічого не говорив, вони про нього нічого не зна

ють, лиш бачать, що не місцевий. Дивно було йому і з то

го, що його не розпитують, хто він і як у нетрі забився. Ад

же він міг бути якийсь з~дюга, пройда. Правда, він щось 
' 
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говорив, хворіючи, але хіба тому можна вірити? Проте з їх

нього співчуття до нього було знати, Що вони про щось до

гадуються. Але з природної делікатности, як це часто трап

JІЯється у простих людей, не розпитують ... Це його звору
шува.1о, і за це він був вдячний їм. 

Сонечко викотилось на обідній пруг і поливало гарячим 

приском зем.1ю. Було щонайменше 35 ступнів спеки. Мати 
похопи.1ась: пора обідати. 

~Не дочекаємось ми їх сьогодні! Ко.1и б хоч усе було 

гаразд. 

~їдуть, мамо! їдуть, ~ раптом заалярмувала Ната.1ю1 

дзвінко й радісно. 

Мати приклала руку до очей і стала дивитись на стеж

ку ... Григорій аж схопився. Захвилювався. Вп'явся молодим 
зором геть за падь, на стежку. Але там було порожньо. Де 

вона їх бачить? Де їдуть? Так само марно напружувала зір 

мати. 

~Чи ти не тю? Де ти бачиш? Хто їде? 

~ Та наші ж їдуть, мамо! Допоможіть но розвішати 

шмаття швиденько. 

~Та де ти їх бачиш? 

Наталка сміялася, ідучи з оберемко:и біл.1я 

його на колоду під черемхами: 

~Ще й не бачила, а вже знаю. 

кладучи 

~ Не дурій, дочко. І таке-е ... Як це ти й не бачила, а вже 
знаєш? 

~ А от поживете в дісі з моє, то навчитесь ... 
І за реготалась: 

~ Ой, мамо, я думала не про те! 

А мати: 

~Чи ти не тю?! Оттакої! Мати вік звікувала в лісі і вже 

умре скоро в лісі ж таки, а вона: "Поживете з моє" .. . 

А Ната.1ка регочеться. ~ Та я, мамо, не про те ... Ні, їй-
бо, їдуть. А хочеться знати, звідки взнала? Сорока на хвості 

принес.1а ... Заливай брехав, да-а-ле-ко, і моє вухо й почуло. 

І ті.1ьки. За годину, а найбільше за дві вони будуть тут ... 

І ніби на потвердження її слів, далеко на стежці, що пе

ревалюва.1а аж ген через голу, осяяну сонцем, сопку, вимет-
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нулась манюнька комашинка ... Собака! За нею друга, третя. 
Пробігли трохи вперед, а потім окрутнулись і, граючи, по

дались назад за сопку. 

Григорій дивувався. Яке треба мати вухо, щоб за дві 

години ходу почути крізь нетрі собачий гавкіт, та ще й упі

знати, що то "Заливай", а не інший який. Вража дівчина, 

вона таки має підставу кепкувати. 

Мати махнула рукою, засміявшись, і піш.'Іа швиденько 

до хати. 

-Мені ніколи, дочко. Нехай он Грицько допоможе. 

- Ну, то видайте йому верьовку. Алеж як він увір-

веться та й уб'ється з черемхи? -Але це вже без сміху, а 

насупивши брови. 

Григорій пішов у сіни, взяв довжелезну верьовку, скру

чену у грубий сувій і, розв'язавши кінець, підійшов до тов

стої й високої черемхи. 

- Високо тобі? - спитав. 

- За вершечок. 

Григорій прив'язав кінець не за вершок, а все таки по

вище, для чого підтягся на руках од гі.'ІКИ до гілки. Потім 

узяв другий кінець і озирнувся, де прив'язати. 

- Куди тобі? - спитав. 

-За он ту сопку,- кивнула, не глядячи, у бік синіх гір. 

Григорій потяг верьовку до комори. - "Вража дівчи

на!" Верьовка була трохи покоротка, він її так потяг спере

сердя, що вона перервалась посередш~і. 

-Ну ... Таку верьовку і порвав ... От іще! -І не знати, 
чи то вона глузувала, чи здивувалась. Бо верьовка таки бу.'Іа 

ніби ж дебела. А далі вже глузливо:- Це ж ти ще не обі

дав! .. А що буде, як пообідаєш ... 

Григорій, зніяковівши, зв'язав верьовку посередині, 

прив'язав до хлівця і, не оглядаючись, пішов собі. 

- Куди ж ти тікаєш? Тобі мати наказала допомагати 

та й слухати старших. А проте, йди ліпше, я сама, а то ще 
порвеш що. 

Григорій пішов до річки, зібрав на оберемок все шмат

тя, паскручуване в джути і, боячись, щоб не впало що, при

ніс і поклав усе на колоду~Наталка навіть не гляунла на ньо-
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го. Байдуже собі і моторно розвішувала все на верьовці, на 

гі.1Лі, на латах. Григорій подивився на неї скоса, посміхнув

ся і пішов собі до річки на брід ... 
По якімсь часі загавкали радісно собаки, женучи ви

стрибом через воду. Налетіли з шаленим гавкотом на На

талку і мало не збили її з ніг. 

Двір виповнився галасом, дівочим сміхом, криком на 

подурілих собак. А вони, як шалені, закрутили дівчину, 

стрибали вище голови, намагаючись лизнути її в самі губи. 

А особливо той красень Заливай, якутський пес ... 
- Мамо, покличте ж їх, абощо, а то усе моє прання 

пере псують. 

А собаки вже забачили Григорія коло води. Вони йо

го зразу проминули були, а тепер, люто ревучи, вихорем 

накинулись на "чужого". Коли б не Наталка, то вони б його 

з'їJІи, мабуть. А так - зупинились, погарчали і кинулись 

знову до дівчини. А дівчина сміялась, гомоніла до собак: 

- Не чіпайте його, бо руками вас порозриває ... 
А на стежці вже цокали підводи. йшли черідкою коні, 

тяжко нав'ючені. П'ятеро коней. 

Попереду дід. Не дід, а вусатий дідуган, дебелий, висо

кий, червоновидий, волохаті груди випинаються з білої па

зухи. На ногах ічаги, на голові пропотілий кашкет, ватяні 

штани на нім, дарма що така спека, при боці мисливський 

ніж, а коло сідла в переднього коня приторочена rвинтівка. 

Позаду Грицько. Високий, як батько, дебелий красень. 

Молодий - років 25. На ньому військовий, старенький 

френч. На ногах ічаги, на голові набакир кепка, а з-під неї 

буйний чуб кучерявиться. При боці - ніж, а за плечем но

венький дробовик. 

Обоє забачили Григорія, посміхаються. 

- Ого, синку! Брикаємо вже? - зрадів старий Сірко, 

бредучи через воду навпрост.- А ми тобі гостинця доп'яли! 

І, перейшовши воду, старий став, широко розставив 

обійми. Григорія ніби невидимою силою підштовхнуло, як 

малого, але він витримав. 

Урочисто обнялись, як батько з сином, за старим зви
чаєм і поцілувались. 
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Грицько просто подав кріпку руку. Привітно пооtіхав

ся. Обидва вони буаи однакові зростом і однакові віком, і 

однакові вродою, як б,1изнята. Два Грицьки. Аж Ната.1ка 

замерехті,1а очима, г.1ядючи на них. 

-Два ведмеді! Ось гляньте, мамо. 

Та мати вже бачида й так: вийшла швиденько з хати 

назустріч. 

-Подивимось, який ти стрілець, синку! .. На ось, це то-· 
бі, - і дід подав гостинець. 

дав: 
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В руках у Григорія була новенька трилінійна rвинтівка. 

А вже як розв'ючувади коней гурто:и, старий Сірка до-

-І коня матимеш, синку ... Оцього ось, гнідого ... 
- Ану лиш, стара, - обідати! 

Та в "старої" вже все бу.1о готове. 



р о з І ,] п я т ll 1'1 

"П'ЯТНУВАННЯ" 

Другого дня зранку - чистили зброю. Весело .'Іашту

валися в да.1еку дорогу, на промисел, виконуючи Сірків 

наказ. 

"Як на промисел рушати, то найперше - треба зброю 

в порядку мати". 

Тож не в жарт готува.~1ися до поважного діла, як на 

війну йдучи. Посідали на призьбі напроти сонечка, пороз

к.7Іадали причандалля перед собою на траві і - закипіла ро

бота. 

Кожен чистив свою. Наталка вінчестера. Старий Сірко 

теж вінчестера. Гриць свою "Японку". А Григорій - трилі

нійку. rвинтівка була новесенька, але Григорій розібрав її 

до шрубика. Хотів перевірити, чи все в ній в порядку та й 

для вправи - чи не забув, як те все робиться. 

Старий Сірко пог.1ядав якийсь час збоку пидьно - чи 

в добрі руки потрапида іграшка, а потім посміхнувся задо

во,'Іено і почав розповідати межи ді.1ом, як то він тую "іг

рашку" дістав. 

- Ти, синку, не думай, що то так собі. Ти знаєш, що то 
за rвинтівка? 

-Ну-ж? .. 
-То від самого, можна сказати, найбідьшого генера.1а 

- від самого Бдюхера rвинтівка. Еге ж ... 

І розповів дід про те, як вони підписували оце контракт 
з ОКДВА на м'ясо о.1еняче, вепряче тощо. Як він зустрівся 
там з Блюхером і як той Блюхер, що з ним вони зналися ще 

від громадянської війни, відтоді, як били разом всю бiJry 
контрреволюцію та "япошків",- отже той Блюхер, зрадів-



ши неслодіваній зустрічі з старим ветераном революції, по

дарував йому - ветеранові, тобто - оцю rвинтівку. Звелів 

якомусь великому начальникові принести її зі склепу на 

''гостинець від нього ветеранові революції та й знаменито

му мисJІивцеві на цілий СССР!" А, передаючи власноручно 

та урочисто гостинець, ще пак і рече: 

- "Візьми! Та не підкачай. Даю в надійні руки цю ге

ройську зброю". 

Дід заскалив око і враз весе.1о зареготався чомусь. А 

по якімсь часі мовчанки закінчив: 

- Вгадав, вражої мами! .. Хороший він чо.1овік, їй бо. 
Свій чоловік той Блюхер. 

Он як. Григорій не втерпів, щоб і собі не засміятись, але 

з іншої причини. А може й з тої самої, що й дід. Власне, за

сміявся при думці- "Як часто само життя створює каJІам

бури, такі, яких і не вигадаєш! .. Дійсно, rвинтівка це не про
ста і дійсно потрапила в надійні руки. Чи справдить же він · 
надії" ... 

Він підіймав її вгору і дивився крізь .1юфу на сонце, ди

вився на блискучу спіра.1ь всередині, офарб.1ену в спект

ра.'Іьні кольори. Клав на руку - чи добре зба.1янсована. Ба

вився, як іграшкою. 

Наталка поглядаJІа скоса, закопиливши скептично губу. 

- "Хіба так з рушницею поводяться? Чого він заг.1ядає в 

неї, як сорока в кістку?" Сама вона орудувала з вінчестеро:\f, 

:\ІОВ досвідчений вояк, - швидко розібра.1а до дрібничок, 

Бправно все перевірила та вичистила, змаза.1а ... І вже збира

.1а докупи. 

Григорій перевірив rвинтівку і дійшов висновку, що 

має добру рушницю. Добру тим, що була вона старого ви

пуску, точно і чисто зроблена, і не була ще в ділі. От тіль

ки не пристріляна ним. Але то ще буде час. А тим часом ... 
Охота була лобавити Наталку, - бач як задрала губу на

смішкувато. Він возькався з закривкою і "ніяк не міг дати 

їй ради". І так її тикав, і сюди завертав,- а вона все розпа

далася, не трималася купи ... Аж но Наталка почервоніла, да
лебі від сорому за нього. ·. 

Та старого не проведе\ц, - ворушив усміхнено вусом, 
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мов.1яв- "дурій, дурій! Не бачу я ... " Проте не втерпів і за

nитав: 

-А чи ти ж стріляв коли, чи вмієш? Га? .. Чи вмієш? .. 
Григорій почухав голову: - Не пробував. Може й 

умію ... Не святі ж горшки ліплять ... 
- І то правда. 

Прочистили і позбирали. Погримали трішки закривка-

1\ІИ. Потім перевірили набійниці, понабивали їх - кожен до 

своєї рушниці - баєвими патронами повні. Набійниці були 

добре приладовані проти дощу й роси, та й до щедрого по

лювання, - насаджувані на ремінь по чотири й по п'ять, во

ни вміщали велику кількість набоїв. 

А як все вже було пороблено і прилаштовано до ви
;-.fаршу хоч зараз, старий Сірка подивився з-під долоні че

рез падь та: 

-А катни но, Грицю, он туди ... - махнув рукою ген на 

той бік під синю сопку. - Та візьми крейду ... Крейду не 
забудь! .. 

Гриць вже знав, про що йде. Метнувся до комори, а то

ді скочив на буланого і подався через падь, туди, де ген під 

синьою сопкою, зіходячи на неї по сонячній галявині, стоя

.1и рядком старі високі кедри. Туди було щонайменше 600 
метрів. Там зіскочив з коня і став щось ворожити ... По 
якімсь часі веселий примчав назад. 

- Поп'ятнуємо трохи, - пояснив Григорієві. - Не 

знаєш, що то таке? То наші стрілецькі вправи. В "п'ятно" 

стрідяти, значить. В пляму. Попробуємо, а то може позабу

вали. 

- Е-е ... - згадав щось старий. - Бач, а ще одно про

вірити!- Пішов до хати і виніс щось в новенькім чехлі. По

дав Григорієві: 

- А глянь но, синку, це Наталчине, але чи то щось 

путнє? .. 
В чехлі був цейсівський, семикратний, військовий бі

нокль. Григорій витяг його. - "І не вражий тобі дід! То ж 

не бінокля він хоче провірити". -Оглянув. Покрутив. По

дивився за падь: - на кедрах було крейдою понамальову

вано звірячі голови ... Правий бік бінокля темнив. 
-Добрий бінокль! Лише одна лінза попсована. 
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-А що то таке "дінза"?- це дід. 

-Та оце ж ск.1о. Ось подряпане, бачите? .. 
- Отож така в нього господиня ... 
Тут Ната.1ка відібрада бінокдя: 

- Таке-е ... Це зовсім добрий бінокдь. Крутять ... 
- Авжеж. Тим то ти ним так добре й орудуєш. - Це 

Гриць. А дід: 

-А гдянь же та й скажи, що то там понамадьовувано. 

Щось бі.1іє, а не розберу. 

Натадка прикдада бінокдя до очей, довго воражида з 

ним, зосереджено. Знизувада пдечима. А даді відняда його і 

гдянуда пидьно так та: 

-Тю! Та там роги понамальовувано! О.1енячі голови! .. 
Всі зареготадися і сама Наталка теж. А Гриць по-бать-

ківському: 

-Бідна дитино! Аж упріла, видив.~1яючись в ту мороку. 

- Коли ж він неправидьний ... 
- Я ж кажу ... Давай лиш сюди, бо ти своїми очима 

тідьки струмент портиш. - Дід відібрав бінок.~1я і передав 

Григорієві.- А тепер заряджати. Ні, стривайте! Ти, синку, 

будеш дивитися, як ми будем мазати. А як щось цікаве 

вглядиш,- скажеш ... Так ото біліють, значить, оленячі го
дави? Добре. По сезону ... 

- Ложись! - скомандував враз по-військовому. 

Всі брикнули посеред двору на траві рядочком. дід 

теж. Здіва крайня - Наталка. Потім Гриць. Потім дід. А по

тім Григорій. Собаки теж полягали рядочком збоку, пови

содошІювавши язики і нашорошивши вуха, - дивилися на 

людей, очікуючи. 

-Заряджай! Стріляти по п'ять разів .шше. Права о;rr:е

няча гадова - Наталчина. Потім - Грицева і так за поряд

ком. 

Стрі.1яємо всі разом, чи по черзі? - поцікавився 

Гриць. 

По черзі. Перша Ната.~1ка. Та не хапайтеся, вражої 

мами ... Не псуйте куль. 
- Авжеж, - вставил~ Натадка в тон. - Заб'ємо кедри

ну- кандьор буде. Почюhію! .. - і глянувши скоса на Гри
' 
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горія, що пи.1ьно наці.1ився з бінок.1я по мішені, раз-по··раз 

вистрі.1ила п'ять разів. Швидко. 

-Тю-у! .. - зробив Гриць при кінці, імітуючи свист ку

.1і. Собаки схопи.rr~ся і кинулися вперед, а.1е Ната.1ка вклала 

їх назад крико:w. Вони лежади, дрижучи від нетерплячки. А 

Гриць: 

- Пішли по :wо.1око! Всі! От мази.1ка ... Об'яв.1яю себе 
ударником і йду по сметану. Пішов! .. 

І так ca:wo раз-по-раз одстрі.1яв своє. З тією ж швидкіс
тю. Григорій дивився пи.1ьно в бінок.1ь, а.1е нічого не :wіг 

зауважити, .1ише пісдя останнього пострі.1у щось бризну.1о 

збоку на я.1Иці. 

- Одбив, Грицю! 

-Що? 

- Гі.1ку. 

- Неправда, то ріг одлетів. 

Старий хитав головою:- Що ви робите, дітки! Таж по 

тім боці сопки так ваші ку.:rі свистять, що там порозбіга.1о

ся все живе й мертве. 

А стара Сірчиха вийш.1а на rанок і стоя.1а, підперши ру

кою підборіддя: 

-Мати Божа! .. Подуріли! .. І що вони виробляють?! Як 

на війні, прости, Господи ... 
Після Гриця стріляв старий Сірко. Він добре вмостився 

,і не квап.1ячись, випустив своїх п'ять куль, після кожної 

примовляючи:- "пішла, мила!" 

Наталка, що пильно дивилась, як стріляв батько, вкін-

ці серйозно зауважила: 

- Таке-е. Спортили ви дерево, тату! Воно б ще росло. 

- Смійся, смійся. А воно, може, й не спортив, дочко. 

Останній стріляв Григорій. До правди, - він хвилював

ся. Бував він на різних стрельбищах і не був новаком в стрі

.1ецькім ділі, на всякій зброї мисливській і немисливській, як 

кажуть, "зуби з зів". Мав навіть колись "ворошиловські 

значки" і на всяких змаганнях стрілецьких пописувався зна

:-.rенито. Але тут, на цім іспиті, на цім виїмкавім змаганні" 

- хвилювався. І рушниця нова, не вивірена, і іспит склада

ти треба незвичайний, змагатися з стрі.1ьця:wи, яких, далебі, 

ще не зустрічав у житті. 
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Коли б йому хтось колись запропонував змагатися з 

дівчиною в стрілецтві, - він посміявся б і взяв би те за злий 

жарт. Але тут бачив, що може бути побитий і то саме дів

чиною. "А що як rвинтівка "мотає", або забирає в бік?" Аж 

піт йому на до.1онях виступив. Ну-ж-ну ... 
Поставив рамку на "600". Прицілився пробна. Раз ... 

Вдруге ... 
Наталка серйозно:- "От, бач, як треба ... " Це власне і 

врятувало справу, на.'Іадувавши враз його, як тугий дук. 

Раз-по-раз він вистрідив п'ять разів. Так же швидко, як 

перед тим Наталка і Гриць. 

За останнім пострілом всі враз схопились -стрільці й 

собаки - і подалися стрімголов через падь. Старий Сірко 

ледве поспівав верхи. Натадка .1етіда попереду, перестри: 

буючи пеньки й кододи, як та дика коза. Спершу вона буда 

за Грицем, але обдурила: 

- Грицю-у! Пострівай щось скажу! 

Гриць загаявся і Наталка зі сміхом про.1етіда мимо, а 

за нею Заливай, голосно гавкаючи. 

-А тепер доганяй, ха-ха-ха! .. Не будь дурний! 
Старий Сірко тюпав верхи на буланому: 

- Бісової віри ... Ну-ну, чисто тобі rурани! - І сміявся 

задоволено. То є плем'я Сіркове! 

Наталка була вже біля кедрів. Перша. Обдивидася всіх 

"оленів", намальованих на товстих кедрах, і сто яда, надув

ши губи та длубаючи пальцем в батьковій мішені. 

- Я ж казала, тату, що ви спортиди дерево. Гляньте ... 
В оленячій голові було п'ять дірок, одна бідя одної 

майже. 

В Наталчиній мішені - чотири кулі лягли купкою по

середині. П'ята ген вгорі влучила в ріг. 

- "Все таки не пропала",- потішав батько. - "І ріг 

на щось здасться ... Добре ... Добре ... " - А Гриць: 

-Та то я його неправильно прималював. Ця куля піш

ла геть! 

В Грицевій мішені п'ятої кулі взагаді не бу.1о, .1ише чо

тири продірявили голову в різних місцях. 

- Добре. Добре, - бубонів старий Сірко. - Казав, -
не спішіть, бісової віри. П~па.1а ку.1я. 
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Григорій здалеку поглядав на свою мішеню і йо:-.rу ду

ша втекла в п'яти. Жодної дірочки в мішені. Підійшли. 

- Ого-го! -ляпнув Гриць рукою по плечах Григорія 

-От це да, так ~а! 

В о.1енячій голові не бу.1о жодної дірочки. Зате над го

.1овою, пів .1іктя вище, ніби хто жменею ткнув, -п'ять кулЬ, 

-То да!- похвалив старий Сірко.- Я ж так і знав ... 
лягли купкою. А з другого боку розверну.1о стовбур геть чи

сто, повиривавши шматки. 

- От хто справді спортив дерево! 

- Знаменита rвинтовочка, знаменита! Ач як довбе! .. 
Спасибі Б.1юхерові! - тішився старий Сірко - знающий 

стрі.1ець. - Добрий з тебе цілок, синку! Що трохи вище 

взя.1о - то нічого, то рушниця забирає трішки вгору. Ро

битимеш поправку. Рушниця, як дівка, - треба до неї при

норовитися. Призвичаїшся та як отак кластимеш кулі - ні

що від тебе не втече. Я вже бачу. А rвинтовочка. - дай Бог 

здоровля тому Блюхерові. 

Назад так само наввипередки. Але тепер "організова

но". Спершу вишикувалися в ряд і попросили старого бути 

за суддю. "Добре!" Сірко об'їхав конем навколо змагунів, 

важно оглянув їх, а тоді став збоку, як генерал на параді; 

підняв руку і подав команду по-військовому: 

- Біго-о-м ... Марш! - і махнув рукою. 

Змагуни зірвалися і пішли навзаводи. А за ними со

баки ... 
Тепер Наталці не треба було вдаватися до хитрощів, -

вона летіла тріюмфально попереду. Григорій, що "теж ко

лись був бігуном", даремно намагався перегнати. 

Ні таки, вона бігає як коза. 

А мати спостерігала все те з віконечка і сміялась: 

- По дуріли! .. Зовсім по дуріли разом з дідом. - Старій 

було весело дивитись на тих, що "подуріли" та й стрибали 

по ладі, як rурани.- Що то є молодість!- І милувалась та 

тішилась з дочки, що вийшла переможцею. 

На тому змагання - ця своєрідна Сіркова олімпіяда -
не скінчилось. Повернувшись, стрільці почали виробляти ще 

різні стрі.1ецькі "коники". На те благословив сам Сі рко сен

тенцією, мовляв, "гулять так гу.1ять! Стрілець мусить стрі-
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.'Іяти. А начиння, хвала Богові, у Сірка ніколи не бракувало, 

-· того й рід вийшов стрілецький. Анум лиш, наробім ще 
ше.1есту! .. " 

І вони наробили ще шелесту. 

Показували по черзі тріки, розваги для. 

Гриць стріляв гі.1ьзу, покладену на стовпець, - на 50 
кроків стріляв її в денце з баєвого. Після пострілу гі.1ьза 

свірінча.1а десь. 

Григорій, стрельнувши для проби кілька разів у стовп

чик і звіривши остаточно рушницю, стріляв у підкинену 

б.'Іяшану баньку від пороху, набиту піском. 

Та найцікавіший нумер демонструвала Наталка. Вона 

'' сікла докшину", так називають мисливці цю ориrіна.1ьну 
і трудну вправу. 

Встромила свій мисливський ніж в пень дезом до себе. 

Підсун)та пень до товстої підвалини коло ко:.-.юри. А тоді 

принесла з хати бердану, що стріляла кулями без оболонки, . 
і, одмірявши 50 кроків, стріляла лежачи в лезо ножа. Ви
стрілила десять разів ... 

Обабіч ножа в Підвалині було по 8-м половинок куль. 

Вони гдибоко повлипали в дубову підвалину. 

Це і називалось на мисливській мові "сікти :юкшину". 

Лише дві кулі вгрузли ці.1яком зліва. 

Старий Сірко спостерігав, спостерігав все те та й собі 

не витримав. Став показувати, "як він ко.1ись стріляв, як був 

моJюдим". Він вийняв з кишені кілька мідяних грашин-по 

три та по п'ять копійок, - і звелів Грицеві кидати їх по од

ній вгору ... Згадав, як вони колись бавились (мисливці цеб
то) замо.'Іоду. Було поз'їздяться на базу у Владивостоці 

здавати панти, та й давай дуріти, - накуплять горідки, бає

начиння на цілий рік, повиходять за місто на сопку і там 

влаштують стрельбище, - стріляють по грошах в лет на мо

горич. Ось так ... 
Гриць кидав угору п'ятака, а старий Сірко бистро ловив 

його на мушку. Після пострілу п'ятак щезав. Лише чути бу

.·ю, як він десь сюрчав після зудару з кулею. 

То було весело. Регіт стояв на подвір'ї, коли старий Сір

ка піс.1я кожного пострілу., примовляв, зідхаючи: 

- Ось так колись і я с\Qіляв, як був молодим. 
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Ось так Сірки бавились собі знічев'я. Ні, відбували 

муштру на-весело перед тим, як вирушити на довгий час в 

тайгу, в далеку дорогу, на суворий і тяжкий промисел. 

П'ятнували. 

На те, мовляв старий Сірко, щоб око було метке, а ру

ка тверда, а рушниця, щоб була вірная. 

7 І. Багряний: Тигро.10вн 97 



р о з д І .1 ш о с т н й 

В ПРАЛІСАХ СІХОТЕ-АЛІНЯ 

Н а .м а р ut і 

День лишень перепочили коні, і старий Сірка загадав 

збиратися в дорогу. На промисел, на пантування. Сам він 

тільки "погейкував" та загадував, а все робилось якось са

мо собою. Мати з Наталкою наготовляли всього, чого тре

ба було. Збирали й пакували в мішки, торбинки і торбиноч-. 

ки - борошно, свічки, оселедці, хліб свіжий, цукор, кир

пичний чай. Наливали в боклажки та в сулії олію, спирт. 

гас, мед ... Клали, де треба, сірники, кресало, голки, нитки ... 
Мати все приказувала Наталці: 

-Ти ж дивись- те буде там, а те там ... 
- Добре, добре, мамо, -там розберем. А забудемо, де 

чай, то горіхом заваримо ... Скільки того й діла! 
Переглядали намет, вирізували онучі, ремонтували іча

ги, одягу промислову ... Чистиди салдатські "манірки", са

перні допати ... До гадки й нитки залакувади ще й мардю, -
навіщо то вона буде потрібна пантівникам. 

Григорій теж мав їхати і, чим міг, допомагав. Старий 

Сірка, правда, бурчав: 

- Та облиш, синку: то не чоловіцьке діло. На промис.'Іі 

-- то вже так, а тут є кому ... 
Але Григорієві було приємно брати участь у зага.'Іьно

му кдопоті, в такому незвичайному готуванні. Збори, як у 

я~-:усь довготривалу експедицію. Тут тобі і борошно, і цинки 

з набоями, і рушниці, і вухналі, і якісь "накомарники", і са

жанки, і сокира, й пилка-ножівка, і багато такий речей, що 

він їх уперше бачив і не рQзумів, що воно й до чого, ходив 

разом з матір'ю то в погрksник, то в комору ... Пересипа.1и 
' 
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сідь, овес, борошно, наливали з великого дзбана спирт, ці
дили мед, розстеляли брезенти, перепорожнювали і знову 

наповнювали сакви. Різали шкіру ... 
За день усього наготували, а наступного дня уже ма.'Іи 

й вирушати в дорогу. 

На світанку, коли засіріло, коли ще тільки на світ поча

ло благословитися, біля Сіркової хати в'ючили коні. В хаті 

блимав вогник. Четверо добрих коней - сірий, буланий, во

роний і гнідий - пнрскали коло rанку і стояли слухняно 

звичні до такої операції. Іх спритно нав'ючували, пильную· 

чи, щоб було порівну. 

А коли все було приторочено і припасовано, люди піш-· 

ли снідати. 

Випили по одній і по другій.- "Дай, Боже!" І мовчки, 

наполегливо їли, не марнуючи часу. Стара упадала коло них 

і журилась. 

-·Уже б ви й мене з собою брали абощо, як мені самій 
тут нудьгувати. 

А Наталка (вона теж їхала): 

-То їдьмо! 

--Еге, їдьмо. А дома хто буде? .. 
- Чого це ти, бабо, заквоктала? - обізвався старий 

Сірка.- Нудно їй. Нічого, понудьгуєш- ліпше нас шану

ватимеш, як приїдемо. 

- Ніби я вас погано шаную ... Наїдайтесь гарненько. А 
ти чого, Наталко? Уж, дитино. І ти, синку (до Григорія) ... -
Ти не дивися на них, їж добре ... Там, як поїдете, цього вже 
не 6уде, там кат-зна-що їстимете. Таке, що його тут і собаки 

б не їли. 

Грицько засміявся. А Григорій, щоб догодити матері, їв 

за трьох. Та й усі їли, нівроку. Стіл був застелений скатер

тиною і заставлений, як на Великдень ... Пили наливку і їли 

осеJ1едці з оцтом. Потім гарячий борщ, локшину з білими 

пирогами, сите м'ясо з картоплею. Далі: пироги з рижем, з 

м'ясом, з квасолею. А на закуску солодке - мед і солодку 
брусничну ... 

Потім повставали, перехрестились до ікон і стали зби
р:пись. Старий давав жінці "накази", при якій нагоді як їй: 
треба повестись та що треба зробити вдома. 
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На відході посиділи урочисто хвилину, лоскидавши 

шапки. 

-Ну, з Богом! 

Весело попрощались з матір'ю. 

Небо тільки трохи зарожевіло, як із Сіркового подвір'я 

рушив похід. 

Попереду собаки вистрибом. Три здоровенні звірові 

п.:и. Потім два Грицьки з рушницями за плечима, обидва в 

добрих ічагах з закоченими вниз халявами (це поки не 

вступили в росу), в легкім, але дорім мисливськім одязі. По

ТЇ:\І двоє нав'ючених коней - сірий і вороний. Потім Натал

ка в "уніформі", подібній до літунського комбінезону, зроб

леній з "чортової шкіри", але з непокритою головою: вона 

несе свою шкіряну "динамівку" в руці. Потім ще двоє ко

ней - буланий і гнідий. Всі йдуть черідкою. 

А позаду старий Сірка, йде, підпираючись "сажанками", 

як костуром. Він, як і всі, в ічагах. На нім засмальцьовані 

штани, така ж старенька куцина, а на голові - той са..'dий 

старомодний кашкет, що йому, мабуть, стільки літ, скільки й 

ся.мому Сіркові. 

Перейшовши річку, повернулись на схід і пішли наго

ру стежечкою, підіймаючись помалу навскіс схилами на Сі

хоте-Алінь. 

А на rанку стояла Сірчиха і нишком хрестила їх. Прово

джада очима, поки видно було ... 
Перед тим, як пірнути в нетрі, Ната.1ка обернулась і по

:махада здалеку уже невидній матирі рукою. 

В повітрі будо свіжо, навіть хододнувато, як узагалі в 

цих місцевостях у.1ітку. Над п ад д ю, над річкою, що ви

лась внизу, і в ущелинах гір ворушились тумани, підіймаю

чись помалу-помалу, ніби спросоння. 

Небо, заставдеве химерними мурами Сіхоте-Аланя, ро

жевіло. 

- Буде ясний, гарячий день, - обізвавсь Грицько. Але 

на це ніхто не відгукнувся. 

Хидило на сон. А в кущах десь прокинулась і, либонь, 

перемерзши, намагалась зігрітись мрійноголоса пташка. Ві

щувала ранок. Співала ~кось чудно - не то зяблик, не то 

содовей. Невидима, пере~ала десь межи кущами слідом -
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nроводжала. Григорієві сnало на думку nодібне - з дитин

ства знане: .. .ідеш стеnами, а дзвінка жовтобрюшка nерелі
тає nоруч з били·ни на билину, ·гойдається на верхівках або 

nолиню і дзвонить_: "Тінь-тінь-тінь-тінь-ті-інь!" 

І це точнісінько так. Григорій nосміхнувся на згадку. 

А nташка суnроводила їх одиноко в мертвій, nрохо
лодній тиші, все nовторюючи свій нескладний, але мельо

дійний, ніжний мотив. І бадьорий такий, задерикуватий. Ні

би бажала успіху, nриказувала щось, навчала. 

- Це, щоб ти знав, тутешній соловей, - nояснив Гри

цько, ідучи nопереду.- А знаєш, що вона сnіває? Ось слу

хай: "Чи пить? Чи не пить? Чи так л огулять?" ... 
Григорій засміявся: 

- А й справді! 

Пташка ж, ніби глузуючи з Грицька, повторила те саме 

зовсім близько: "Чи пить? Чи не пить? Чи так по гулять ? .. " 
Ті.1ьки ніжно, мельодійно, а останніх два слова виспівувала 

одним духом і на додаток наче аж клацала срібним язич

ком, ставлячи знак запитання. 

Обабіч стежки росло багато квітів, подібних до рож, 

коли .'Іистки і квіти останньої зменшити вдесятеро, а стеб.'Іо 

так лишити. Вони знайомі Григорієві з перших днів його 

мо.ндрів, але він тільки недавно узнав, що звались вони 

"кип~ей" і що вони найкращий медонос, мабуть, у цілому 

світі. Узнав він також і те, що є тут безлісні сопки, укриті 

аише цими квітами, як степ пшеницею, і що туди всі виво

зять пасіки здалеку, за сотні кілометрів. 

Собаки то бігли попереду стежкою, то спинялись і жда

:ш х.1оnців та коней, стрибали коло Наталки та коло діда. 
Тоді знову виганялись наперед. Гостровухі, широкогруді і 

страшні на вигляд, як вовки. Два сірої масти з рудими остин

ками, а одна руда з чорним загривком. Хвост':І у всіх, мов 

поліняки. 

- Ти тямиш щось у собаках? - спитав Грицько, коли 

собаки знов вибігли і почали гасати ло nлаю, nерекидатись, 

хаnаючи жартома одна одну страшними nащами. 

- В nутніх дещо тямлю. 

- В яких це л утн іх? 

- Ну, в мисливських. У вижлах, у хортах ... 
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Грицько посміхнувся: 

-Тих я не знаю. А от таких, як це, ти бачив? 

- Ні. Це якісь страховища - арештантів водити. 

- Так от знай, що цим псам і ціни немає. Перше - та-

ких собак, як оці, то, мабуть, і в цілім краї немає. Мисливці, 

звичайно, мають псів, а особливо rольди, тунrузи та якути 

- там на них навіть їздять і, мабуть би, й орали, якби вміли 

та було де хліборобити, - але таких, як оце, немає ніде. Оті 

два сірі - Заливай та Рушай - то якутські л а й к и. А 

оцей рудий - це Нерпа - rольдячка. л а й ка теж ... Але 
не в тім сила, а в тім, що це звірові собаки. Вони тобі візь

муть гуртом вепра за "штани" і триматимуть, поки ти при

йдеш і доріжеш його ножем. Та й ще не в тім сила, звірових 

собак знов таки не бракує. А от ціна оцим головне в тім, що 

вони т и г р я т н и к и. Взагалі, як правило, немає в світі 

собаки, щоб від одного духу тигрячого не кидалася зі ска

вулінням під ноги людині, від жаху. А ці - навпаки. Вони, 

мабуть би, й диявола задавили. Батько їх з цуценят виму

штрував. От у цім їхня й ціна. 

-Без них ми- ніщо. А з ними хоч до дідька в зуби! А 

розумні стерви! Ти ж глянь - вони розуміють, що це ми 

про них говоримо, ач як скіряться. -Заливай!- покликав 

Грицько, і страшний широкогрудий якут підбіг, зазираючи 

в очі. Усе в нього, як у німецької вівчарки, але на масивних 

лапах, груди, як у вепра, а очІ Іскряться й мерехтять, повні 

буйної сили, безоглядної сміливости і вірности. Грицько 

поплескав його по страхітній морді. 

-Це Наталчин дружок! 

При слові "Наталка" пес зупинився і пропустив хлопців, 

очіn:уючи господиню. 

- За неї він задавить усякого, як кошеня. Я раз хотів її 

одлупити, а вона крикнула: "Чужий!" - то було! І ти ска

жи, яка твар! .. Колись його лідідрав вепр. Ти бачиш одна 
нога в нього трохи крива, - переломлена була, і черево бу

ло розпороте. Батько махнули вже рукою. Але Наталка ви

ходила. Бабралась із ним та панькалась, як із людиною, -
от він і звик до «еЇ. І кажу тобі - він, доки й живий, цього 

не забуде. БагацJ>ко буJ,Іо охочих його купити. Давали по 

п'ятнадцять тисяч, та б~ько й слухати не хочуть. Правда, 
" 
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якось вони нібито здумали були його продати: кривий, ка

жуть, і сякий, і такий. Тільки ж батька іноді не розбереш -
жартують вони, чи насправді кажуть. Боже, що то було! На

талка каже:- "~іддавайте й мене на придачу". 

Заливай вибіг наперед. На гострі вуха йому був надітий 
Наталчин "динамівський" шолом, застебнутий під підборід

дям. Пес виступав поважно та гордо. 

- От. Починаються штуки. Але це жарт. А то пошле йо

го з тайги додому і він однесе, що треба, а звідтам принесе, 

що дадуть. І ніколи не бувало, щоб загубив або хто відняв. 

А Наталчиної речі нікому, особливо з чужих, не дозволить 

узяти ... 
- А вчили його на тигра як! Наталка було покладе під 

тигрячу шкіру свій черевик або хустку, тільки щоб не ба

чив, а тоді: - "Ой, Боже мій! Заливай! Рятуй! Шукай! .. " 
Страшно було на нього дивитися. А з тієї шкіри клоччя ле

тить на всі боки. Чудасія. Ті теж добре вивчені, але цей у 

них - ватаг, без нього вони, як москалі без генерала. 

Нетрі дедалі густішали. Стежка вже йшла густющими та 

височенними травами, бур'янами, крізь непрохідні стіни віт

тя та ліян. Буйна роса ллялась на одіж і на голови, мов хто 

хлюпав крізь решето. 

Поки видряпались на перевал, були всі мокрі, як хлюща. 

Х.rrопці підождали решту. Сонце сліпуче било в очі, вири

наючи з-за далеких сизих гребенястих пасом. Розмальову

вз.'Іо стрімке бескеття і всю панораму різноманітними фар

бами, як геніяльний маляр. Григорієві перехоплювало дух 

від подиву. По нетрях реготали вивірки десь на вершечках 

кедрів, зустрічаючи сонце, і сміхотливі луни стрибали нав

випередки по урвищах, по нетрах, гуляли в палички-стука

.1очки. 

У Наталки голова була мокра, на носі і на віях мерех

ті.1и рослинки, а в очах мерехтіли сонячні, щасливі іскорки; 

стояла і дивилась на сонце, а обличчя рожевіло, цвіло, як 

рожа, таке ж дивне і таке ж незнайоме, як ці нетрі й сонце, 

вивірки й радісні луни ... 
- Ну що, може перепочинемо? - запропонував Гри

цько, дивлячись, як із ічага з дірочки чвиркала вода. 

- Ні, вже як купатись, то купатись, - сказав старий 

103 



Сірко. -Поки нема па ут а, будемо йти, путь да,'Іека. 

СтеЖечка розходилась на два боки .. 
_:____ Беріть ліворуч! _:__ звелів ~тариЙ. 
____:_ Ага, це на Голубу ... - зрадів Грицько, повернувши 

наліво. Ішов знову попереду і поясняв:- Голуба- то така 
падь, долина одна, ми її звемо ГоЛуба. Далеченько. Там на
ші найкращі солонці. Там найліпше пантувати. 

- Ти ліпше поясни, що то таке "солонці" і з чим його 

їдять, - попросив Гр}fгорій. 

- А ти хіба не знаєш? - щиро здивувався Грицько. -
хоча правда ... Ну, солонці - то така солона земля, а її так і 

їдять без нічого. Ізюбрі їдять. 

- - А що таке ізюбрі? 
- Та ізюбрІ ж ... 1 і, що на них панти. 
- А що таке панти? .. 
Грицько засміявся недовірливо ... 
Стежка йшла становиком, тут було вільніше, просторі

ше, не було такої буйної трави і не так густо дерев та ку

щів. Було добре видно обабіч залляті сонцем- галявини. йти 
було далеко. Два Грицьки, як і раніше, попереду; на чи

стих місЦях ішли поруч ... 
- Та ти не смійся. І не дивуйся так. Бачиш, я на своїм 

віку полював качок, гусей, зайців, вовків, лисиць, крон

шнепів, валюшнів і дудаків, але ... 
-А що то таке- валюшні та дудаки? І оті як їх -

кронtіJни чи що? 

- Ну, от бач, - засміявся й собі Григорій. - Ото ж. не 

кепкуй, а розповідай мені все доладу, щоб я знав. 

- Добре. Солонці - це такі місця на г а р я х та м а -
р я х ... Ну гарі - це вигорілі нетрі, а м а р і - багна, по

вашому, тільки гірські. От часто проходять в нетрах пожежі 

і вигоряють величезні клини, іноді на сто верстов ... Ото ж на 
марях та біля них на схилах сопок часто буває природна со

лона земля - це й є солонець. Ото ж звір іЗюбр,_ та й коза, 
та й сохаті люблять ту землю їсти, особливо· тоді, коли в них 

ростуть нові роги, що звуться п а н т и. І найбільше ходять 

ізюбрі на ті солонці, що на гарях, бо там просторіше і без

печніше- видно все навколо. І ходять тільки вночі і то вліт

ку, саме тоді, як tii панти ~остуть. Ну, панти ці дуже цінні, 
' ' 
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тільки ж панти ізюбрині .. ~ Або плямистого оденя. Та плями
стого оленя вже майже немає. А ізюбр - це не плямистий 

О,ТІеНЬ, ЛИШе рудувата-сірИЙ. Ух ТуТ Ще дуже багато, а ВИГЛЯД 

має він ... Та от побачиш сам. 
-І все таки я й не розшолопав, що то таке панти? 
-От, їйбо! Ну, ось ... Ізюбр- самець щороку SІ'tІінює 

роги. В лютому-березні збиває геть старі і ~тає безрогий, 
а за літо виростають нові і вже восени на час "реву" або па
рування у нього знову великі, красиві роги~ , Тоді самці 

б'ються за самиць. Поки роги молоді і ще м'якJ. вони мають 

у собі якусь велику силу, як ліки проти усіх хвороб. Дуже 

добре на цьому знаються китайці. Туди, в Китай, їх і збува

ють за .золотQ, ці роги молоді. Це й є панти. Ними й цінний 

ізюбр. І стрі~яти ізюбрів абияк тепер заборонено. Ні на м'я

со, ні на шкіру, тільки на панти і то оце лише один місяць. 

Та й не кожному можна пантувати, а лише хто вміє це роби

ти та має дозвіл. Раніше, - розповідають батько, - стріля

ли цього звіря всі, хто здумав, куди здумав і як умів. Пере

псували силу. Алеж і було його! Ну, тепер уторопав? .. Ба
чиш, так просто цього всього не розповіси, щоб було ясно. 

Потроху сам побачиш і все узнаєш. 

- Стривай! Ти кажеш, що солонці - то природна со

лона земля. А мати та й Наталка казали, що ви їх салите ... 
- Авжеж. Земля виснажується ж. Був це, скажемо, 

прекрас~;~ий солонець, що його добре знали і відвідували 

звірі, ще й до того ж добре припасований і зручний для 

п а н т і в к и. Бо новий солонець хоч і знайдеш та панту

вати на нім скоро не будеш ... Бач, нантувати - це значить 

стріляти ізюбрів ради пантів, але лише самців, бо в жінок 

та дівчат роги не ростуть ... Отож, щоб було зручно, треба 
на новім солонці навести свій лад, пристосувати його. Бу

дують добре заличковану халупу, щоб у ній сидіти, вигляда

ти і звідти стріляти. А що пантують щ1ше вночі, то треба, 

щоб халупа була десь .дуже близько. Але ізюбр такий хит

рий звір, що його трудно о~урити .. Qце заличкуєш наче й 
добре ту халуnу, а він все одно і близько спочатку не лідій

де. І так рік, а то й два, аж поки не звикне, поки тая халупа 

н.е викликатиме вже ніякої підозри. Тож найкраще як є 

старі, "безпечні" солонці. А щоб ~вір ходив ЗаІJ~ди, їх під-
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солюють. Цю весну ми завезли на одну тільки Голубу пів 

тонни соли ... І посолили ... Ну, тепер ясно? 
- Ясно. 

- Бо воно таке, що не зразу його й зрозумієш. Ми тут 

звикли, повиростали, і все нам здається таким звичайним і 

простим, а тобі, мабуть, тут багато чого не втямки. Та я й 

сам іноді дивуюсь ... От, скажемо, мар... Вода ж тече згори 
вниз, а от маєш: високо в сопках - і багно. Та яке багно! 

Бува€ по двадцять верстов завдовшки і таке, прости Госпо

ди, що не знавши, як шурхнеш, то вже назад до віку не ви

лізеш ... Раз ціла експедиція загинула, - загналася вночі на 
1\Іар ... Лихий їх поніс! А от чого вона буває? .. 

Тут уже Григорій почав роз'яснювати здивованому Гри

цькові, чому буває така мар. Про вічну мерзлоту та інші 

чинники, що спричинюють це химерне явище ... Грицько слу
хав, дивувався і ніяковів: 

- От, бач. То ти мене, виходить, дуриш, - сам знаєш, 

а розпитуєш. 

- Ні, ти ж сам сказав, що мені багато чого не втямки. 
І таки не втямки, мов китайська грамота. 

Так хлопці йшли і гомоніли собі. Григорій про все роз

питував, а Грицько охоче розповідав, ;шказуючи величезну, 

своєрідну обізнаність мисливця натураліста в усіх питан

нях: топографії, географії, рістні й звірні, техніки мислив

ської і рибальства, стрілецької справи і траперства. Це -
дитя нетрів. І він, далебі, і сам не знав, як би він почував се

бе десь в інших умовах. 

Досі його єдиним другом і супутником (поминувши 

батька) була лише Наталка. Але з нею вони мало розмовля

ли, - ні про що, все було однаково відоме, разом пережи

ване. А там, де потрібна була мова, там обходились кілько

ма короткими словами. 

Наталка йшла на кільканадцять ступнів позаду 11 інтер
валі межи кіньми, бачила, як хлопці жваво та весело розмов

JІяли, розрізняла чуйним вухом обидва гол_оси, ловила сміх 
і окремі слова, але до них не підходила. 

Сонце почало припікати. В гущавині ще стояла прохо

лода, а як переходили rолі плаї - сонце засипало гарячим 

приском, палило. В нет~х стояла тиша, як у церкві. Де-не-
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де стукне клюй-дерево, або перелетить сойка чи якась мен

ша пташка. Але пташок у лісі мало. І ніби доповнюючи цю 

нестачу, раз перелетіла якась звіринка з дерева на дерево. 

Зірвалась з висqкої ялинки і, розчепірившись, мов кажан, 

пішла - пішла вниз, вниз, а потім з розгону вигналась вго

ру і вчепилась за стовбур осики, подрипалась швидко вгору. 

- Що то, Грицьку? 

- Та л е т я г а ж. Білка така .;rетюча, середня сестра 

між вивіркою та бурундуком. 

А раз Григорій бачив, як на осяяній сонцем галявині, 

межи деревами по буйній і росяній траві гуляли високі гра· 

ційні тварини. Поглядали на похід і не полохались. Аж чуд

но, ніби в зоопарку. 

- Глянь! Що то? 

- Та козулі ж ... 
- Такі високі?! 

- А хіба ще й низькі бувають? 

- Плохі які ... Чи дурні якісь ... 
Грицько засміявся: 

- Плохі і дурні, кажеш? Спробував би ти їх побачити 

восени або зимою! Зараз вони розкошують, ніхто їх влітку, 

не полохає, а в цих же місцях, то й зимою не часто, от і не 

бояться. 

А козулі й собі дивились на химерні тварини - що во

но таке? Потім, не кваплячись, пішли уповільненими стриб

ками і зникли. 

- Тут їх до лиха. Та й іншої тварі тут до ката, от тіль

ки не вглядиш їх просто. Козулі ще сяк-так, особливо кот

рі неполохані. А от інші - обережні та чуйні збіса. Вони 

нас бачать, а ми їх ні. От десь стирчить собі сук і стирчить. 

І годину дивись, а він собі стирчить і не ворушиться. Сук -
і все. А воно - роги сохатині або ізюбрині, а сама звірина 

-- стоїть, стерво, за пнями або за колодами і визирає одним 

оком. І щезне, мов тінь, не вглядиш, де й коли. Ге, треба 

1ерпіння, та хисту, та й відваги, щоб тут щось заполювати. 

У повітрі десь почало дзижчати, щодалі, то більше. На

зустріч полетілІІ ІЮМахи, подібні до rедзя, тільки сизі. Гри

горій оглянувся- над кіньми вони, комахи тії, вились уже, 
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як бджоли, і то звідт.и чути таке гудіння. Наталка ламала 

к.nечання і обвішувала ним коні. 

- Паут пішов, - сказав Грицько з досадою. - От іще 

зараза, скажи ти! Не дає животині ходу вдень. Це лихо. Це 

чума. І для всієї тварі в лісі. А до зупинки ще ж далеко, до 

джерела. 

Починається війна. Хлопці зупинились і пачекали на 

коні. 

Коні шалено хвиськали хвостами, били ногами, пир

ськали, мотали головами. Собаки ляпотіли вухами, люто 

клацали зубами. А паут вився хмарами, так, ніби хтось рій 

випустив з вулика, і він хоче отут сісти. Комахи хоробро на

падаJІИ на коней та собак, з льоту падали на них і впивалися 

в шкіру, - вмить налипали купами ... А людей не чіпали. 
- Тобі - буланий, мені - чорний! - скомандував 

Грицько. 

І вони йшли й воювали з паутом. Бігали навколо ко

ней ... Де вдарить рукою, там пляма крови відразу з розчав
лених кровосмоків. Тут вдарить, там уже інша, ще більша 

купа насідала ... Дійсно, як кара Божа! І таке стерво - не 

встигло сісти, жигнуло- і вже нажлуктилось. Не допомагає 

ні клечення, ніщо. Більше б'єш- більше з'являється. 

- Тпрру-у!- скомандував дід .• - Не буде діла! А шу

кай, дочко, дьоготь! 

Знайшли дьоготь і панамазували коням найуразливіші 

місця. Коні не стояли, танцювали, відбороняючись від ко

мах. Дід бурчав: 

- Ти лихо ... Ще ж і далеко, а треба б дійти, бо ззідять. 

Буланого Наталка розмалювала так, що з булаонго став 

він муругий, як зебра. 

Рушили. Оскаженілі паути вились роєм і, роздрочені 
дьогтем, вже нападали й на людей. А коням лізли в очі, в 

ніздрі, у вуха, сідали на губи, миттю сідали на язик, коли 

десь губа відслонялась ... Де тільки не було догтю, туди й 
лізли, зосереджуючи тепер напади величезних армій на не

великих площинах. Фронт, бач, скоротився. 

Собакам було легше, бо були вони в добрих кожухах, 

але допікали паути й їм .. : 
- І ти скажи! ~ серд~ся Грицько. - Оце сьогодні лю-
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-rують. сизі. Тоді щезають - з'являються жовті ... А потім 
знову сині - та дрібні, та злючі. Чи й у вас є там? Нема? 

Щасливий народ там. А тут їздити вдень не можна. А тва

рина дика скількц бідолашна терпить! Оце зараз ізюбр десь 

сидить у воді, тільки морду видно та вуха стирчать. Сховав• 

ся від паута. І що він робить, той паут! Особливо козулям. 

Буває в марті вб'єш цапа, облупиш, а там попід шкірою 

хробаки ворушаться. У живої тварини і хробаки, га! А він 

ото з літа жиrне та й покладе під шкіру яєчка, а з них за 

зиму налупиться ота погань і живе там до весни. А в марті 

вже ворушиться, над нею ж на шкірі утворюються морrулі. 

Потім хробак проточить дірку в морrулі та й випадає і стає 

оцим чортовим паутом. Шкіра ж така ні к бісу не годиться 

- вся в дірках, мов решето. 

І періщив з усієї сили долонею по паутах. Всі так. Руки 

у всіх були закривавлені, ніби в різників. 

Незабаром стежка пішла вниз. Пішла вглибину. По 

якімсь часі вся валка спустилась на дно глибокого ро з

п ад ку. Там панувала півтемрява і прохолода. На самім дні 

дзюрчав по камінні струмочок. 

Вода булькотіла, поспішала, щось розповідаючи на хо

ду камінцям та корінню.· Паутів .стало менше, зовсім мало. 

Але ще були. Тільки ж це щастя, порівнюючи до того пекла, 

що лишилося позаду. Було тихо і спокійно. Тут стали на пе

репочинок до моменту коли можна буде їхати, коли паути

ні банди втихомиряться. Хлопці розв'ючили коні, поставили 

їх в найбільшу гущавину, а самі полягали горічерева на ка

менях. 

Старий взявся майструвати сішки. А Наталка умилась, 

взяла вінчестер і пішла по розпадку. 

- Ведмеді полохати? - посміхнувся Грицько, лежачи 

хрестом.- Стривай но! Ходім, Грицьку, й ми по рябки! 

Хлопці швиденько забрали рушниці і догнали Наталку. 

Григорій взяв дубельтівку. В розпадку було мокро і півтем

но, мов на смерканні. Сюди не добивається сонечко. 

Величезні кам'яні брили, пін, вітролом ~все позароста

до сивим мохом. 

Трохи йшли гуртом- нема діла. Тоді розійшлись, -
ану хто швидше здобуде на юшку, хто мисливець, а хто ні? 
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Григорій пішов праворуч. Виліз на становик і спустився на 

другий бік, увесь час пильно приглядаючись до прикмет -
примічаючи, куди йде, щоб не заблудити ... 

Вгорі закихкотіла вивірка. Григорій задрав голову і 

довго дивився з цікавістю на вершечок кедрини, намагаю

чись углядіти ту веселу звіринку. Обмацав очима кожну гі

лочку, кожен сучок, кожну торішню бирку. Нема. Шелесну

ло десь, зашкряботіло, - але вивірки нема, так причаїлась. 

А як опустив очі- глянув навколо і не зміг уже зорієнтува

тися, звідки прийшов і куди йому йти. Почав шукати по ки

шенях папірця - почепити на гілочці, щоб була мітка. Але 
в цей час гримнув постріл (за лунами не розібрав, з якого 

боку), і щось хуркнуло крилами, майнуло і сіло на суху оси

ку. Пара рябків! Один витяг чубату голівку і завмер, а дру

гий пішов-пішов по гілці дослухаючись. Григорій підвів по

малу дубельтівку і вистрілив двічі поспіль. Один рябок упав 

униз і затріпотів у гущині, а другий, наче теж вбитий, бо 

пішов навскіс, боком-боком, на крило, либонь. Упав. Григо

рій, примітивши місце, де впав другий, - рудолисте, пишне 

якесь дерево, - зайшов у гущавину, підібрав першого, що 

ще бився в бур'яні, розсипаюЧи дрібне сіре пір'ячко, і був 

подібний до степової куріпки. Потім, відшукавши очима ру

долисте дерево і, наставившись на нього зором, пішов, пе

реступаючи через кущі та колоди. Дійшов - нема. Крутив

ся, приглядався- нема. Знов десь пролунав постріл. Але лу

на торохтіла з усіх боків, і годі було добрати, де саме стрі

ляно ... Довго крутився, шукаючи, але марно. Нарешті помі
тив пір'їну на гілках. Обдивився на тім місці пильно - ря

бок сидів у гущавині, припавши до землі. Піймав ... 
Тепер і назад би. Але звідки прийшов і куди йти, не 

знав, розгубився. І так ліс та схил гори, і так, і туди ріг ви

ходить, і звідти. Ліс і ліс. Шукаючи рябка, він акрутнувся 
rазів з десять і закрутився зовсім. Пішов ліворуч. Ішов
ішов, роздумав, вернувся. Пішов праворуч - і теж вернув
ся! Туди к бісу! Крикнути? Незручно, соромно. Теж мисди
вець! На три ступні відійшов і заблукався. Пішов просто. 
Довго йшов, уже б спускатись, уже мав би бути табір, а не
ма. Вернувся. І щобідьше '\РУЖдяв, то бідьше відчував, що 
заб.1укався безнадійно. Аж rti.:r виступив, аде не від страху, а 
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а від думки, що навіки себе осоромить, - ось-ось там ки· 

нуться і почнуть шукати. Але прибрав себе до рук. Спокій 

насамперед. І засміявся - яка дурниця. Вийняв хустку, по

чепив її на кущ, щоб помітно здалека, і почав від неї роби

ти коло, пішов спіраллю ... Ага, ось пір'я, де впав перший ря
бок. Добре. Нагнув високу ліщину і заломив вершечок, ще й 

кору обідрав, щоб біліла. Глянув угору - може, по сонцю 

визначить, де схід, де захід, бо йшов, либонь, зі сходу. Але 

сонце було десь за кряжем, невідомо де, а на малюсінькій 

синій латочці вгорі ані хмаринки. Тоді від ліщини почав роз

І<ручувати нову спіраль. А далі пішов просто на становик. 

Тьху! Ось тут же він ішов, траву прим'яв, мох порушив ... 
Спустився на другий бік. Довго стояв, слухав. Нет.:.'Ке заблу
кав знову? Коли щось трісь! трісь ... Заливай! Понизу, при
нюхуючись до сліду, біг пес його старим слідом. 

Григорій постояв тихенько, поки пес зник, а тоді пішов 

швидко в протилежний бік, саме туди, звідки біг пес. - "Це 

ж вона шукати послала", - майнуло в голові. Добре, що 

розминулись ... Коли це - близько гомін. Зупинився. Завмер. 

Чути, як тріщить вогонь, пахне димом. Чутно голоси. Дів

чина:- Ясно- заблудив ... - А в голосі така щирість, аж 

серце Григорієві тьохнуло. Грицько: - І таке! Цей заблу

де!- Дід:- Не скажи ... Я он в сорок літ заблудив, я! І ко

ло самісінької хати! Та й мало не пропав.- Дівчина:- Хо

дім, Грицьку, пошукаєм. Або стрельни, лишень, тож твій 

дружок, ти ж із ним так гомонів сьогодні ... Грицько: - Та 

ти ж послала Заливая! Він знайде його і приведе, як ареш

танта. 

Але дівчина дістала вінчестер і стрельнула. 

- Ого!- це Григорій, спокійно ідучи кущами, ніби й 
не він.- Аж два зразу впало! Хто це так стрельнув? 

Вийшов до вогню, а в руці два рябки. Всі засміялись. 

-- Ми вже своїх ось поскубли, давай і твої сюди. 

Григорій сів з дідом скубти здобич. 

-А де ж Заливай?- здивувалась Наталка. 

-- Який Заливай? Він же з вами був ... 
Через хвилину прибіг Заливай і приніс у зубах Гри

цькону хустку. Дівчина намняла йому вуха, сміючись: 

- Обдурили нас. 
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Потім байдуже взяла хустку і повісила на кущі: 

-Од кого це наш мисливець так утікав, що й хустку за

губив? 

Григорій почервонів. 

Поки обід варився, всі пороззувались, помили ноги, по

розвішувавши ічаги, попрали онучі - кожен свої - і теж 

поразвішували сушитись. Понапували коней і задали їм 

вівса. Почистили рушниці. 

А по обіді якийсь час відпочивали. 

- От бач, - ніби згадав дід щось, лежачи на в'юках та 

дивлячись угору. - Вас два Грицьки і нам треба якось вас 
так звати, щоб fle плутати ... Таке хоч нумеруй. Як би ж зро-
бити? .. 

Довго жартували, вигадува.'Іи всякі нісенітниці, та нічо

го не могли вигадати. Особливо смішив усіх Грицько, про

понуючи всілякі найнеможливіші назви. Мовчала тільки На

талка, - сіла собі коло води на камені і, спершись спиною 

об дерево та вмочивши ноги в струмочок, дивилась заду

мано на хвильки, слухала, як плюскотить вода, обминаючи 

перепону. 

Кінець-кінцем вирішили "чужого" називати Григорієм, 

n свого, як і перше, - Грицьком. Потім нав'ючили коні і ру

шили далі. 

Надвечір, перейшовши величезну мар, вийшли на новий 

кряж, на становик і йшли довго ним на північ. йшли швид

ко, поспішали, щоб до смерку дійти до з!-Іайомого джерела 

і там стати табором. Від довгої і швидкої ходи по сопках всі 

потомились. Григорієві піт заливав очі, мучила спрага. І 

всіх так. Та ще по доброму обіді. Павипивали всю воДу в 
боклажках, а спрага не меншала. А тут ще почала надокуча

ти мошка: паїдом їсть. Наталка виявилась найхитрішою -
нацупила свій шолом, застебнула вуха - і байдуже, тільки 

плеще себе по носі. Одежину на ній ніякий комар не проку

сить. Та й звичні вони. Дід, той тільки відмахувався і йшов 

попереду. Тепер в і н уже йшов попереду, бо смеркалось, і 

треба було знати дорогу. 

Григорія ніби хто кропивою жалив, - він шалено тер 

т? в од~.ім місці, то в другім .і відчував, як набігали пухи~ 
рІ. Уже ІХ було рясно. І--11і5.и ВІспа вкрила лице, муляло під 
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па.1ьцями. Проте він терпів героїчно. Коні важко диха.1и, на

то:v1.1ені, чмихали ніздрями, відбиваючись від мошки. 

Зустріч· :з JlopoзaJtu. 

Сутінки спускалися швидко, ніби змагаючись зі старим 

Сірко:vІ, щоб не дати йому завидна дійти до зручного місця 

д.1я ночівлі, не дати йому до темряви пройти становик і спу

ститися в якийсь розпадок, де б тік, такий бажаний д.1я зму

чених :v1андрівників, благос.1овенний струмочок чи ключ. 

До б.1ижчого такого розпадку було яких кілометрів з 

дєсять. Сірка квапився, розвиваючи темп. 

А.1е їм не судшІося дістатися до такого б.1агословенно

го КО:VІфорту. 

На найбільшому розгоні Сіркова група нагдо зупини

.1<;сь. Стадась подія, що все переріши.1а по-своєму. 

Назустріч, зайнявши стежку, таким же темпом руха.1ась 

інша група, теж да.1ебі поспішаючи пройти становик закюr 

Ні.: споночіло і дійти на ніч до мешканевого комфорту у ви

г.1яді розпадку з дзвінким струмочко:vr кришталевої води, 

отої казкової цілющої вологи, такої чудодійної і привабли

вої д.1я змучених людей і тварин. 

І ось, на самісінькій середині становика, на найвищій 

і'1ОГО ТОЧЦі ВОНИ зустрі,1ИСЯ ... 
То була надзвичайна подія. Такі події в цім безмежні:\1 

зе.1ені:vr океані, в цій лісовій безлюдній пустелі траш1яються 

нс часто. Але трапляються. 

ПопереДу теж ішов дід з костуром і з берданою за п.1е

чю1а. А за ним черідка тяжко нав'ючених коней, кілька лю

дей і кі.1ька собак. На однім коні - молодиця з немовлям, 

сv.дючи по-жіночому упоперек сід.'lа, на в'юках, і тримаючи 

не:\ІОВ.1Я на грудях. 

Межи кіньми, обхвиськуючи то одного, то другого гіл
;.;ою, - босонога, ставна дівчина, з обличчям розмальова

~!ЮІ висхлими патьоками поту так, що й не розбереш -
чорнява вона, чи білява. 

Позаду - цибатий, чорновусий, ще молодий чолов'яга 
з почепленою навскоси грудей rвинтівкою ... 

Зустріч була для тих і для тих великою несподіванкою. 
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На повному темпі обидві групи зупинилися ... 
Перші привіталися і залементували собаки. А потім 

.lЮДИ. 

- Тпр-р-ру! - зарепетував Гриць, одурївши від здиву

вання і радости. Впізнав заайомих. "М о р о з и! !. їй бо Мо
рози! .. " - А бий тебе коза хвостом, як каже наш тато! 

-Куди це ти, кирпата, так спотикаєшся прудко? Агов! ... 
- А-а-а! .. До тебе, до тебе ж! .. Здоров- ха-ха-ха! -

жених! А де це ти так розігнався?! Чи не свататись? .. 
Вигуки. Сміх. Вибухи здивування і радости. 

-"Морози! .. " 
-"Сірки! .. " 
Морози зустрілися з Сірками. Гора з горою не сходнть

сн ... А два роди - два древніх і славних роди навіть в та

кім океані, в таких безмежних нетрищах не змопш роз:\Іину

тися. 

Григорій з величезним інтересом спостерігав сцену, та

ку несподівану і таку незвичайну. Морози зустрі.'!Ися з Сір

ками! І де?!. 

Та, далебі, в цих загадкових і фантастичних нетрищах 

можна сподіватися і таких речей, а то ще й несподіваніших. 

- Це Морози, - пояснив хапливо, в двох словах Гриць 

по-межи скалозубством до бистроокої, замурзаної і гостро

язикої дівчини. - Живуть на Голих Горах, у дідька на за

пічку. Дід - батьків кум, а мій і Наталчин хрещений бать

ко. А ото -зять- зять-приймак ... А ото -Ганна-Морозів
на, заміжня вже ... А ото - Марійка, ба яка, гостра, як швай

ка ... І вже ми з рік не бачились, як на весіллі у Ганни гу.'Іяли 

та й досі ... 
-Агов, Марійко! Десь ти носом землю рила, що така 

замурзана? .. 
-Та на тебе ж глядячи! .. 
Діди, знявши шапки, урочисто чоломкались за тайож

ним, та й за козацьким звичаєм. 

А їх випереджаючи, туди ж жінки, озвучуючи вечір 

дзвінкими поцілунками. 

- От-такої!!. - це Гриць розпучливо. - Куди ж тн 

пrеш. Марійко, куди ти '~реш ціJІувапІсь, кирпата?!. Я ж 
ось!.. , 
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- Тю-тю-у ... Ото ти такий? .. Ха-ха-ха! .. З отакими-о 
губами!'!. Іди там он моя кобила, ха-ха-ха! .. 

Босонога, р_озмальована потом дівчина, що виявилась 

весе.1ою русявкою та ще й Марійкою-Морозівною, стреко

та.1а, як сорока, закрутивши Наталкою. А очима- до хлоп

ців. Надто витріщилась на того Григорія і зашепотіла щось. 

до Наталки, аж но та її бринькнула по губах. 

--Та поцілуйся, поцілуйся вже з ним, Марійко!- вмов

ля молодиця з немовлям, що її дівчата взялися зсаджува

ти з коня. Молода й вродлива, вона була сама ще як дівчина,. 

спритна до жартів, до молодечого скалозубства. - Пожалій: 

вже його, а то його завидІ<и беруть, глянь но на нього ... 
- Хай він сказиться. Ще покусає. Ба як ірже! Огиряка ..• 
- Та то він так. Хвабриться. А сам ще зелений і нічого 

не тямить, і цілуватись, мабуть, не вміє. Ажи? .. Іди, дитино, 
я тебе навчу ... - і зайшлася реготом зі спантеличеного Гри

uя. - А ось з цим, - повела бровою до Григорія, - з цим 

би і я поцілувалася ... Це твій жених, Наталко, чи що? Ну й 
ну! Доп'яла, дівко ... - і ворушить бровою до Григорія, смі

ється загониста. 

- Ганно, Ганнусю, - заяхидничав Гриць, - і чого це 

ти лізеш поперед Марійки? Що в тебе за очі завидющі, а ру

ки загрибущі? Не роби дівчаті збитків, а собі лиха та й нам 

страху ... 
-То ото я така страшна? .. 
-- Та ні. Тільки ж як ми поліземо до тебе цідуватися, 

то перше -Марійка піде та й втопиться, а друге ... 
- Ігі! Дурню! .. Хто з тобою таким губатим ще цідува

тись буде ... 
- От бачиш. Вже затужида ... Брешеш, кирпата, саме до 

отакого губатого тебе й мордує .. . 
Кпиди. Реготали. Скадозубили. Підійшов і цибатий. 

мовчазний зять до гурту. 

А старий Мороз і старий Сірко, привітавшись з моло
дюш, стояли собі на стежці, гомоніли, - про ее, про те_ 

Старі друзі, старі приятелі. Ще й родичі. У Мороза- Сір
"ові хрещеники, а в Сірка - Морозові. Колись і примапд
рували разом в uей край. І довго жили разом у однім селі_ 

Лише згодом розбре.1ись, розповзлись так, що мало й ба-
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чи.1ись,- жили один од одного бозна й де. А тепер, зустрі

лнсь, раді.ш. Розпитували взаємно про життя-буття та й ку

ди хто мандрує. 

Морози їхали з Комсомольську, навпростець, додому. 

Ta:v1 дочка Ганна у брата (у старшого Морозенка, що десь 
там у дагері) в гостях була, забарилася та й маля там поро

дила.· Так оце їздиди туди забирати її з шпиталю лагерио

го ("будь він не.1адний, прости, Господи!"). Та й інші, свої 

;-.Іис.1ивські справи залагоджувади, - договір там має ста

рий Мороз з управдінням дагерів на доставку дикого м'яса; 

д.1я всього того начадьства, .1ибонь. "Пани м'яса хотять!" 

Ось так ... Оце вже двадцятий день мандрують Морози туди 
іі звідти. 

--·"Боже! Що ж то в тім світі робиться!"- скрушно хи

тав Мороз годовою, розповідаючи про Комсомодьськ -
про те місто арештантів,- та й про всі страхіття тамтешні. 

Так гомоніли. А як похопилися, будо вже поночі. Пізно. 

мандрувати хоч туди, хоч туди. Тож вирішили ночувати тут. 

Там де спинилися, там і стади табором. 

Розв'ючи.1и коней, - наверну.1и тюків ведике півколо. 

Всередині розіклали ведике вогнище. Диму такого напусти

.,1и, що й не продихнеш. Поразвішували зброю й амуніцію на 

сучках. Нап'яди намета ддя мододиці з дитям наніч. І так 

'ста.rrи табором. Коні поприпивади поблизу, вкоротивши по

води, -хай постоять, заким їм пастися. 

А тоді - мужики дістали саперні .1опати і пішди добу

вз.ти воду. 

То буда складна пробдема тут, на такій височині, проб

.1ема майже не до розв'язання, - проблема води. Ніякого 

стру:-.1ка і ніякої іншої води побдизу не було. Вся надія на 

аопати. 

Довго копали землю. Накопали кідька ямок метрів у 

півтора завглибшки, але води не здобули. Спустили по де

сять потів, аж но вся одежа поприлипада, як після дощу, а 

води, - гай-гай! Лише вогка земля. Плюнули і вернулися 

до табору. Може тим часом набіжить. Думали так, а.1е й са
мі в те не вірили. 

Дівчата сиділи, . по~озкривавши роти, і облизували 
шерх.1і губи попадеНІ сп~ою. Ті крапелини води, що ще 
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бу.1и в одній із фляг, відали матері-Ганні. Але і їй те не за
радидо. 

Вмитися - то бу.1о нездійсненою мрією. Напитися -
ще більшою мрі~ю. 

Гlерша хвиля піднесення спала. Спрага вбивала гумор, 

як посуха цвіт. Але що ж поробиш? Треба терпіти. То і ви

рішюш терпіти. Мовчки. А може ж у тих ямках та набіжить ... 
Гриць ще пробував жартувати, .11ежучи гш1ічерева на 

зем.1і: 

- Діду Морозе! .. Віддайте мені Марійку, єйбо! Нащо 
вона вам здалась така кирпата? А я б ... 

- А візьми, візьми! .. Тільки, що ж ти з нею робитю1еш, 
синку? 

-А я б мав собіденабійницю чіп.1яти- на ту кирпу. 

- То бери, бери. Тільки ж ти не даси їй ради, бо вона, 

бачив, як брикається в мене. 

- Е, пусте! Вона он уже не брикається, бачите, як ро

та роззявила, як сорока в жнива ... Агов, Марійко! Чи ти ду
маєш, що зараз дощ буде? .. 

-Тю, дурню! То ж я на тебе так задиви.1ася! .. 
-- Пробі! То ти на мене так рота роззяви.1а? 

- Грицю, Грицюню ... - це Ганна благально. -- І тобі 

буде добре, і нам буде добре, - ,1ови щастя, бо бі.1ьше та

Еого не буде, чуєш: за п.1яшку води віддаєм дівку, з рука

:--ш й з ногами. Ану ж ... Бо як зараз не скористаєшся, то вже 
навіки парубком .1ишився. Кому ти такий незугарний по

трібен! 

Гриць сопів, лежачи горічерева, і так само сопів Григо-
рій. 

---Добре,- згоджувався Гриць, -зараз набіжить, тюr, 

у ямці. Тільки я ще подумаю. Дорогувата, Ганнусю. За та

ку ціну я собі не кирпату дістану ... 

А Марійка і зовсім не була кирпата. Так, трі-ішечки. В 
дійсності ж вона мала на прочуд гарний ніс на милому об
личчі, - ніс з ромбиком нижче перенісся. Що ніс у неї гар

ний, вона знала про це, як знав і Гриць. Саме тому Гриць і 
допікав їй, бо в дитинстві вона таки була кирпата і тоді 
Гриць так її дражнив. 
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Вечеря нікому не йшла в голову. Не хотілось. Хотілось 

пить. Пи-и-ть! 

Хлопці ходили кілька разів до ямок, але марно. Вертали 

ні-з-чим і знову лягали пластом. 

Найменше терпіли діди, вони собі покурювали та гомо

ніли. Найбільше терпіли дівчата. Та й хлопці. 

Григорієві не було сили терпіти спрагу, як він не нама

гався. Багато випотів. А.1е терпів. Мовчки лежав за освітле

ним колом, притиснувшись грудьми до землі, поклав голову 

на руки і, удаючи, що дрімає, дивився на все примруженими 

очима. С1ухав, як розмовляли діди, але не міг зосереди

тись слухом і думками ... Думки, як порвані хмаринки в небі 
на гарячому, степовому вітрі ... Думав про різне... Подив

.;rяв все, що відбулося за кілька хвилин ... А ще nодивлнв ви
тривалість дідівську. Так ніби їм зовсім байдуже. Інші, зда

ється, теж не особливо nереймались нестачею. Нема, ну то й 

нема. Примирились. 

Лише Наталка раз-nо-раз облизувала набряклі губи, що· 

з них нижня репну.1а nосередині. Але й тільки. Нагнувшись 

усміхненим лицем над немовлям, що лежало в матері на ко

Jіінах, бавилась з ним. Та ще Марійка дійсно розкрила уста, 

як гг.лка в спеку. 

Молодиця сиділа задумана, тримаючи дитинча. Була 

вонз з ним до того хороша, що, здається, отак би взяв та й 

намалював її. Отак як є. На цьому всьому тлі. І вже тим са

мим перевершив би все, що було досі сказано про Мадонну. 

А вона - тая Мадонна з диких нетрищ - забу.1а про весь 

світ і навіть грудей не затуляє, доправди, бqжественних, -
чи не соромиться, бо знає, що nрекрасна, а чи забула за 

хлоnців. А чи глузує з них. А чи то спрагу хоче напоїти про

холодою ночі ... 
Немовля щось гу.1юкає до Наталки, а вона бринькає йо

му пальцем по губах ... 
Безподібний ма.1юнок в яскраво осяяному коді на т.1і 

чорної, дикої nущі. 

За ватрою в нетрах було тихо і поночі, хоч в око стрель. 
Де-не-де вихвачувались: купка листу ... гілка ... освітдений 
шмат стовбура... . 

Григорій мовчки вст~,і почав збирати боклажки, чу~і 
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й свої. Назбирав цілий оберемок. 

- Куди це ти, чи не на торг, сину? - посміхнувся ста

рий Сірко. 

Григорій і с<;>бі посміхнувся: 

·- Та таке ... 
А Грицько витріщив очі: 

- Ні, справді? Що це ти надумав? 

А Григорій просто: 

- Піду по воду. 

-Тю-у! .. - Грицько аж схопився.- Чи ти не той?!. Та 

ти що? Бог з тобою! 

-А чого ж? Тут води- можна Дніпрогес рухати, -
і отак мучитись?! -Цеє кажучи, піймав на собі Наталчин 

пог.1яд і це ще дужче його під'южило. 

- Облиш, сину, - сказав старий Мороз. - Перетерпи

:.-.ю якось ... Бо тут води нема й близько. А до того ще й ніч. 
Г!о тайзі не ходять. Це не в огороді і не g городі. 

Та Григорій непіддавався. 

- А все таки спробувати можна ... - Подивився на Сір· 

ка, що сидів, посміхаючись в вуса, і нічого не говорив, по

чепив rвинтівку на шию і ступнув у темряву. 

- Ну, то підожди й мене! - крикнув Грицько. 

Моментально назбирав пляшок штук із п'ять, в тім чис

.1і три великих, літрових, Марійчиних, пачепив карабін на 

паечі: 

-Нерпа! За мною! .. - І пірнув у темряву за Григорієм . 
.Десь поше.1есті.ш вниз по крутому схилі. 

- Самашедший!- сп.1есну.1а руками Марійка.- Уйбо

гу. самашедший! .. 
Аж Наталка засміялась. 

Цибатий зять підтримав Марійку: -Чудне ... Я такого 
ще не видав. - І скептично скривився, наче йшла мова 

справді про ненормального. Старий Мороз знизав плечима 

в ті:-.r же дусі. А старий Сірка мовчки пихкав люлькою і по

оrіхався в вуса.- "Авжеж не видав!" І тільки юна та чор

нява мати з немовлям, ніби виголошуючи його думки, про· 

рек.1а перек·онано, з щирою надією, співчуттям, упертістю: 

-Дістане! .. О, то видать ... - і покрутила головою, 

тз не дібравши бі.1ьш відповідного слова, закінчила неспо· 
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дівана: - Идо.1, видать ! .. Тільки гдянути на нього ... 
Але то без найменшої нотки осуду, а навпаки, вкдючаю

чи туди все захоп.1ення і надію на втишення пекельної спра

ги, і злість на чоловіка ... 
- От теж ... Макоцвітна ... - буркнув цибатий зять-Мо

розенко. 

А хлопці - десь як у воду канули. Проглинула їх тем

рява і ні слух;у, ні духу. Ані шелесне ніде, ані гукне ... 
Чека.ш. Ходили ще раз до ямок, - чи не набігла? Не

має ... А хлопці пішли і мов запалися. Час минав тягуче і по

вільно. Година ... Дві ... Ні слуху, ні духу. 

Збайдужілі, втомлені люди подумува.ш, чи не вклада

тися спати. Про вечерю не заїкнувся ніхто. 

Наталка поклала під голови сідло і лягла під рясним 

дубом. Лежа.1а так і дивилась приплющеними очима на во

гонь. Бі.1я неї ліг Заливай, поклав голову на лапи і теж ди

вився на вогонь - пряв очима, як круглими люстерками. 

Марійка вмостилася на в'юках горічерева. 

Було пізно, та сон не брав нікого. Діди і цибатий зять 

сиділи кодо вогню, зрідка перекидуючись словом. Спрага 

і втома і ї:м теж відбила охоту до ро:мови. Та вже, да.1ебі, і 

не спрага володіда думками кожного ... 

Молодиця тривожно пазирала на всіх, але мовчада. Ачей 

вже перейшло за північ. Втому заступила тривога. 

Старий Мороз сердито спдюнув. Мадо що трапдяється 

в таких нетрищах та такої глупої ночі! .. "Подурі.ш, прости, 
Господи! .. Ну й народ пішов!" 

А старий Сірка сидів собі, без кінця Попихкуючи .1юль

кою, і дивився на вогонь байдуже. Лише г.1янув на Мороза 

та: 

-Еге ж! .. 

-А що то за один? -не переміг таки цікавости зять, 

спитав нарешті, ніби ненароком, лежучи на череві та пози

раючи з-під насуп.1ених брів на полум'я: - Що то за чу

дак? .. Видать не тайожний. 

- А не тайожний,- згодився Сірко, постукуючи .'ІЮ,'Іь

кою об ПОJІіняку та натоптуючи її помалу знов. 

-А хто він? .. Чи не\ять? А мабуть що так! .. 
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Десь за вогненним кодом тихенько, але злісно пхикну

ло. То Наталка, розсердившись либонь. 

- Ні, - пихнув Сірка, - не зять ... 
- Видать н~ тутешній? - байдуже допитувався ци-

батий. 

-А не тутешній ... -так само байдуже згоджувався дід. 
- А хто ж він? .. 
Дід подивився на цибатого співбесідника, не повертаю

чи голови, і так само на старого Мороза, - подивився на

смішкувато, помовчав, а тоді серйозно так, безапеляційно: 

- Кревняк один ... З ц е н т р у ... 
-І партєльний, може? То ж видать ... 
Сі рко помовчав. Подавбав пальцем у люльці та: 

- Ні ... Бери вище! - подумав хвильку ... І додав гордо 

і трохи заголосно, з притиском: 

- І н ж е н е р, о ! 
-Овва! .. 
Зайшла павза. Цибатий відчепився, збитий з панте.шку 

чутим не раз уже, але завжди незрозумілим до кінця, гріз

ним словом. Те чуже і таємниче, як чаклунське замовлення, 

грізне своєю таємничістю слово всіх приголомшило. 

А Сірка курив собі і навіть бровою не зморгнув. Не 

зморгнув навіть тоді, як спіймав на собі блиск здивованих 

і воднораз докірливо витріщених доччиних очей звідти, 

з-за свіпrяного кола. А дівчина закусила репнуту губу і, зід

хнувши шумно, одвернулась лицем до дуба, притислась 

зручно щокою до сідла. Спить. Не спить. Лежить нерухомо. 

Заливай враз нашорошився, підняв голову ... Щось за
шаруділо в темряві. Ближче. Пес наструнчив вуха і загарчав. 

А потім спокійно поклав голову на місце. Інші пси, що були 

схопились на ноги, взяли з нього приклад, лише настави

лись на стежку ... 
З темряви виринув Григорій і підійшов до вогню з rро

ном боклажків. Боклажки були мокрі, - вода з них капа.1а, 
б.'ІИскаючи проти вогню. Чуб у Григорія був теж мокрий, а 
обличчя спокійне. 

Коли б він бачив, як подивилась на нього з темряви па
ра блискучих очей, його дужу постать уздрівши. Старий 
Сірка позіхнув, ворухнув бровами: 
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-Купив, кажеш? Добре.- І спокійно та голосно: 

-От бач. Твоя правда, Ганно! 

Всі посхоплювались зачудовані. Так нібито запотіла з 

боклажок не звичайна вода, а ота казкова, цілюща, жива во

да, що воскрешає мертвих. 

Наталка підвелась із свого сідла: Григорій подав їй од

ну боклажку з водою. Другу подав Ганні ... Дівчина припа
ла спраглими устами до бадьорливої вологи, а очима, до 

Григорія, і хтозна, чим до чого дужче ... Навіть забула на цей 
раз гордо пхикнути. 

- А де ж Грицько? 

-- А я думав, що він тут уже. Та ми ж разом ішли і ту-

ди, і назад. А потім засперечались. Він каже: лівіш, а я -
правіш. Він уперся і я уперся, і вирішили, хай нас Бог роз

судить, хто правий, хто як хоче, так хай і йде. І Нерпа ж із 

ним ... Отакої! .. 
Григорій знову чіпляє на шию rвинтівку, що був уже 

зняв, і наміряється йти шукати. 

Аж тут назустріч із темряви Нерпа. За нею- Грицько. 

В руках лише дві великі пляшки, а сам іде - регочеться. По

чепив зброю на сук, сів на зем.1ю та аж за живіт береться. 

--Та чого ти іржеш!? .. А де ж пляшки?- це Марійка. 

Грицько махнув рукою в ліс: 

- Піди, позбираєш. Ха-ха-ха! Ну ... Ну, знаєте, такого 

ідола ще, мабуть, і не бачили, як оцей наш Григорій ... Піш.1и. 
Темно, як у пеклі. Сюди поткнешся -лобом у дерево, туди 

- ребрами в пень. А ногами ніяк не виплутаєшся. "Ну, ду

маю, хай трішки пройде, а там прохолоне, та й назад". А він 

преться десь попереду, все вниз, як ведмідь, тільки гілля 

тріщить. Нерпа боїться іти вперед, треться біля ніг, а він ло

мить ... Коли це чую- шарах! Брязь-брязь, брязь!- Поле

тів через колоду. А я дряпаюсь позаду- ноги потрашхяють 

n розсипи, в щілини, - як гавкнеш несподівано вниз - аж 

кості тріщать, зуби клацають. Тупцюємось. А все вперед по

малу. Я його не бачу, і він мене ні. Злість мене бере. Ну, ду

:-.1аю, ще трохи та й буде він проситися. Де там! 

Наткнулись на скелю, - мацали, мацали, - ні туди, ні 

сюди. Зрадів я:- От, ка~у, нема ходу. 

А він по пер убік десь ~отріщав ,униз таки. Боже, скіль-
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ки ми разів падали! Ті.1ьки й чуєш - шарах! Трісь-трісь

трісь! Бок.1ажки або rвинтівка бряжчать хіба ж так! Там 

десь і пляшки всі, піди, позбираєш, Марійко ... Як тільки ми 
ший не позвертали, або костей не поламали! .. Ідемо - а во

ди все нема. У мене вже очі на лоба виперло. І став я то
ді проситись:- "Ходім, кажу, назад, хай йому чорт! Так ми 

рік ітимемо, а води не знайдемо і назад не вернемось" - А 

він сміється:- "Дурний, каже, не може ж цей схил тягтися 

аж до Японії. Найвища гора в світі яких вісім-дев'ять кіло

метрів, а це горбки. Зараз буде дно, а на дні завжди вода". 

Пішли. Довго дер.шсь. Це вже кілометрів з чотири. Ко

.ш це чую спереду:- "Ага! Ось тут скоро". 

Зійш.1и на дно. А на дні так же видко, як і вгорі. Тільки 

бур'ян густіший, та трава, як очерет, вище голови, така, що 

не: продерешся, та купки. Лазимо, спотикаємось. Нема води. 

Потім набрели на ковбаню ... Як ми туди не вшелепались!?. 
Ко.ш це як не гуркне, як не затупотить якась сатана - і пі

ш.1а тріщати. Нерпа заскавча.'Іа та під ноги. Що то без това

риства та в такій темряві! А воно, .1ибонь, ведмедяра або 

вепр, а мо' й ще що ... Попробували -а вода стояча та смер
дюча. Я хлиснув і вип,1ював. Разом тобі і чай, і узвар. "Хо

дім назад",- кажу.- "Ні, ходім далі".- "Не піду".- "Ну, 

сиди тут, хай тебе во ва з'їсть". - Постояв, послухав і пі

шов сам. 

Ко.1и це, чую, скрикнув, а далі гомонить із кимось ... 
Я прожого:-.1 туди, визво.1яти: думаю, на яку сатану дво

ногу набрів. Останні паяшки мало не побив, падаючи. При

ходжу на го.1ос і вже чую: вода п.1ющить-дзюркотить, а 

Григорій бовтається в ній. "З ким ти тут гомониш?" - пи

таю. А то сам із собою ... 
- Тпру, - спинив Григорій, лягаючи за вогненним ко

.1о~1. - Ти .1іпше розкажи, як ти воду Марійці ніс. 

-Ха-ха! Ще, пак, туди я п.1яшок твоїх, Марійко, більше 

по.1овини доніс. Понапивались ми, понамочували голови, 

повмивались, відпочили і ще понапивались про запас. Ну, 

понабирали води. Оце, кажу, з двох Марійку напуватиму, 

щоб придобритися, а це - іншим ... І ти скажи - мабуть, 

така твоя додя. Всі пдяшки твої потовк, падавши. Це у ме

не ребра днів зо три болітимуть. А.1е пдяшки, що ж ... Про-
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nав твій nосаг, дівко! Але за таку воду треба nлатити, от. 

Ну, так і доповзли сюди. Я думав, що я йду вірніше, а він, 

виходить, як вовк ... 
- А от скажіть, тату, - звернувся Грицько по nавзі до 

батька, - що воно за знак? Нерпа ж добрий пес, а не йде 

вnеред, хоч ти вбий. Як хто наврочив. 

Батько, nозіхнувши, скеnтично: 

- Де ж ти бачив, щоб хоч який собака такої ночі та в 

таких нетрах сам ходив? Тут духу звіриного багато! Звір 

уночі бачить добре, а собака кепсько. 

-А ми з Григорієм зовсім нічого не бачимо, а кіломет

рів з вісім відчухрали. 

Поки Грицько розповідав, Натадка з Марійкою nочеnи

ли казанки і чайник над вогнем і заходились готувати вече

рю. Всі ожили. Заворушились. Загомоніли. Морози дістали 

сnирту, оселедців, коnченого сала. Сірки теж не лишились 

nозаду, розтрясаючи сакви. 

І ось, на розстеленім брезенті, опівночі забенкетували 

Сірки з Морозами. Загуляли за всіма звичаями-обичаями. 

Пили за тих, що тут, nили за тих, що дома- за стару Моро
зиху з Сірчихою - "Хай брикають!" Пили за тих, що по

мер.1и- "Хай царствують!", "Зем.1я їм пером ... "- І за тих, 

що ще не народилися, але неодмінно народяться ... - "З та
кими от дівчатами та й з такими соко.1ами-хлопцями! .. " Пи
ди за усіх ... За щасливу дорогу вперед і за щасливий пово

рот назад. Пили. Примовляли. Пригублювали ... Ганна nри
гублюва.1а до Григорія, рухаючи бровою. А Наталка при
гублювала до старого Мороза, прикусюючи репнуту губу, 

бо не могла дзвінко зареготатись ... 
Весе.1о nили, за традиіfією, за козацьІ<им звичаєм... І 

орудували ножами за стрілецьким, мисливським звичаєм -
кожен своїм,- краяди, кромеади м'ясо, хліб, рибу ... І оруду

ва.1и щелепами так, як тільки в тайзі можуть орудувати при 

вовчих зубах і nри вовчому, хижому апетитові ... Уди - не 

1.1и, мо.1отили, стира.'Іи все, як на жорнах ... 
Григорій сидів насупроти Ганни, що так дукаво вору

ши.'Іа бровою, і, дивдячись на її знаменитий, такий тиnовий 

по.павецький профі.'ІЬ в з.одотих арабесках полум'я, слухав 

пrимовок, nриговірок і ні~не міг відлекатись від вражіння, 
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що це вже з ним було десь. Та й знов, .шбонь, відбувається 

там, десь в надворсклянському лузі, а чи на Пслі. Десь на гу

.1янці Троєцькими святими - це вони "кашу варять •· ... 
Лорскають коні, хрумкаючи на пасовиську ... Зараз ось за
дирчить деркач, віщуючи ранок, зійде сонце і вони, запріг

ти коні, рушать додому ... 
Ватра палахкотить, мечучи іскри вгору. На освітлених 

деревах, що обступи.ш півколом, розвішана зброя - rвин-

тівки, вінчестери, набійниці ... рюкзаки ... бінокль ... На землі 
розкидані сідла, саперні .1опати, в'юки ... Лежать і никають 

гостровухі, страшні вовчури ... Напнуто військовий намет ... 
Ні, це не в Слобожанському лузі! Це зовсім на другім 

кінці зем.1і ... А .1юди - ті самі. І не ті самі. Такі й не такі. 

Всім такі, .1ише одним не такі,- пог.1ядом, життьовим темб

ром, іншою якістю. Ці - суворі і загартовані. Безжа.1існі 

стрі.1ьці, веселі і безпощадні звіро.1ови, мускулясті дикта

тори в цій зе.1еній, первісній державі, хижі і горді завойов

ники цієї, ще не загнузданої стихії. Життя геть випек.1о з 

них сантиментадьні риси і вайдувату .1іниву м.1явість, наста

.1ивши їх, вигартувавши в безперервнім змаганні за своє іс

нування ... 
По вечері - мододі поснули, де хто впав. 

Лише діди, залаливши люльки, сиді.1и ще і гомоніли со

бі ко;ю вогню. І цибатий зять з ними. 

Григорій одійшов і ліг у темряві на мішки. Був дуже 

втомлений. Та не міг заснути. 

Старий Мороз розповідав про Комсомольськ. Спершу 

Григорій не дослухався туди, бо був серцем деінде, - та;-;t, 

під рясним дубом. Воно, те серце, підійшла туди нишком, 

навшпиньки і стало в годовах у тієї насмішкуватої, мов за

ворожене, не в силі ані ступити далі, ані піти геть ... Чув ше
.lест там. Уявляв гадову покладєну на тверде сідло, але не 

міг уявити обличчя - заплющю:rа чи не заплющила очі? 

Либонь, спить собі ... Хай спить ... 
А діди тихо бубоні.1и. І лише помалу дійшов до Григо

рія жаский зміст тієї розмови, полохаючи сон, що почав був 

nідкрадатись. Старий Мороз розповідав про місто каторги, 

про пекло новітніх канальських робіт, вигачуване костями 

українськими, - про Комсомольськ. Це вони туди їздили ... 
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Та й раніше, відколи тільки почато там рити перші кар'єри в 

дикій пущі, теж там бували. Часто. Контракти з "Бамлагом~ 

на м'ясо мади ... І багато чого бачи.1и ... Бодай не діждати ні
~-.:о.1и. Ге, надиви.1ись вони та й нас.1уха.1ись ... А тепер і син 

рlдний там ... 
І розгортав старий Мороз страхіт.1иві картини, підг,1я

дені образки жаскої, каторжанської епопеї ... 
Про ко.1они виснажених арештантів на дютім морозі ... 

Про без.1іч стероризованого, на повільну смерть приречено

го люду, а надто про силу-силенну ''своїх .1юдей" - земля

ків з далекої тієї України нещасливої ... Про голод і цингу ... 
Про над.1юдські терпіння і труд каторжний, а надто взимку. 

при 50-тиступневому морозі напівгодих, напівбосих людей. 

чесних трударів - подтавських та катериносдавських, та 

херсонських "куркудів", "державних з.1одіїв", суджених "за 

колоски", та й всяких "ворогів"- вчених, вчителів, селян і 

робітників, бородатих дідів і таких же бородатих юнаків, 

що й не розбереш скідьки .1юдині віку... Про жорстоку 

смерть без похоронів, як худоби, - смерть від знущання, 

гододу, пошестей і журби ... Про здичаві.1их собак, що тяга
ють мерзлі людські голови і руки межи барака:vш ... Про чуті 
арештантські пісні, і тугу без сліз (бо давно випдакані) ... 
Про неймовірні само.губства ... 

Григорій сдухав, зціпивши зуби понуро, і сон тікав від 

нього. Він до болю чітко уявдяв ті арештантські колони і ці: 

.1у ту, колосадьних маштабів, арештантську трагедію, ціду 

ту пекельну епопею того просдавленого Комсомо.1ьська ... А 
в уяві зринало пережите самим... Брязки тюремних затво

рів ... Зойки мордованих ... Етапи ... 
По тіду виступав холодний піт, як від пропасниці. На

пняті нерви бриніли, так як бринить часом дріт восени на 

стовпах серед лонурога степу, - тоскно, тривожно. А дід 

Мороз бубонів ... 
Він ще розповідав і про те, як останні місяці почадо 

вже те "НеКеВеДе" добиратись і в тайгу. Про "розкурку.'Ію

В<Jння" та обеззброєння старовірів. Про висидку десь цідого 

ссаища старовірського. Про арешти, яких досі не чувати бу

.'10. Про закон щодо зброї\. про заборону користатись нею та 

ІЇ тримати її без дозво.1у спеціядьного ... 
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І кляв на чому світ стоїть. Аж зять цикнув і пок:;:зав 

очима туди десь, де лежав Григорій. Сірка, димлячи люль

кuю, махнув рукою, мов.1яв:- "Не бійся, дурню, то свій чо

ловік, то інженер·." 

А Мороз кляв: 

-Зброї їм! .. Хазяї теж! .. Та ми вік тут прожили, їх не 
бачили, та й їх не питали. Де вони були тоді, як тут і нога 

.1юдська, християнська не ступала, га?!. Іроди! .. - І хитав 

го.1овою скрушно. І зідхав: 

-Пропав світ! Не дадуть віку спокійно дожити. Ой, не 

дадуть ... 
А цибатий понуро: 

Трясця їхній матері! Ще не в одного очі на лоба вилі

зуть ... То ще подивимось ... - Та й розповідав про те, як у 

них, на Голих Горах, брали братів Кирпиченків. П'ять років 

пошукували і не могли дати ради. А вони в чотирьох мали 

"штаб" там, де сам дідько не дістанеться. І цілий "цехавуз" 

зброї та припасів всяких ... Аж поки їх не внетежили та не 
оточили ... Це минулої зими. Три дні билися ... Але не взя.1и 
ні одного. Билися, як на "пазиції" ... А тоді Кирпиченки з 
боєм перейшли в Китай ... 

У Григорія все переплуталось в голові ... Лише одно не 
могло заплутатись ніде та й загубитись - гостре відчуття, 

що доля його не відстає від нього. Що то вона женеться за 

ним. Вона вже давно тут. Чигає та й готовить йому й на цій 

землі всякі несподіванки ... 

І так, ніби хто зрушив шар попелу над купою пригасло

го жару, звільнив його та й почав роздмухувати той пекель

ний, всепожирающий вогонь в його серці, що тут був при

тух в цім Едемі зеленім, - вогонь всесокрушающого, але ... і 

безсильного гніву. Отого гніву, що стискав п'ястуки до хру
ску і змушував серце скіглити, як мала дитина, ні, як в'язень 

н<. тортурах, якому насіли на руки й на ноги і заткнули уста 

ганчіркою ... 

Так .1ежав Григорій і думав свої думи. А вони - то ле
ті.lи вихорем, то шшвли, як чорні, понурі хмари ... Пливли по 
опа.1овому небі над тривожною землею... над м'ятежною 

зем.1ею ... Освітаювані мовчазними загравами ... Пливли ... 
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Так не зчувся, коли й заснув. Сон таки взяв своє, на.'ІіГ· 

ши всією силою. 

А як розплющив очі - вже світало. Ватра давно погас· 

.1а. Стояда тиша. Лише порскали коні. 

Тихенько повернув голову ... Під сто.'Іітнім дубом дицем 
угору дежала Натадка. В годовах сідло. Дівчина лежада не· 

рухома і дивидась широко розшrющени:vш очима просто ее· 

бе вгору, і дише зрідка кдіпа,1а - з віт падала роса. 

** * 
Ще сонечко не позодотидо вершини найвищих дерев, як 

Сірки розпроща.1ИСЯ з Морозами. Швидко зібрадись і руши

.1И, кожен за своїм маршрутом. Морози пішли на південь, 

Сірки- на північ. Квапидись, кожен по своє. Люди нетрищ 

такі ж ді.'Іовиті, як і всі інші. 

На місці задишидась тільки купа попе.'Іу і велика, випе

чена навколо, чорна п,'Іяма таборового попелища. Як пам'ят

ка. І буде та пляма довго чорніти, - 111ісяці, а то й роки, 

:Хтось, ідучи, зупиниться над нею задум.1иво, а то й стане та· 

бором і ще раз розк,1аде на ній вогнище, а.1е нікоди не вга· 

дає, ніколи не вичитає з тієї пдю.Іи точної її біографії: як са

ме, з чиєї волі та й з якої пригоди вона постада і що тут від· 

бувалось, і що тут говоридось та й що думадось. Ні, не ви

читає ніколи, що це тут зустрідися бу.'Іи Сірки з Морозами. 

А вже зовсім не вгадає, що був тут і такий - нащадок слав

ного роду - закинений з далекої-далекої землі химерною 

до.1ею. Кидав тут у вогонь гілляччя, лежав тут горічерева і 

так багато за коротку ніч передумав. 

Та пдяма лишидась сама по собі і ніхто на неї навіть не 

ог,'Іянувся, відходячи. Хіба лише Григорій, та й то бідьше 

пильнуючи, чи не забули чого, аніж з розмислу. 

Всі були невиспані, але бадьорі, дише мовчазні. 

В ранковім повітрі було холоднувато і той холодок ран

ковий бадьQ.рив, змушуючи людей і тварин рухатись шпар

ко. Аде не тільки це підганяло. Поки не припекло сонце та 

поки не підня,1ися на крила паутині армії, кожен квапився 

пройти якнайбільше. А там можна буде добре виспатись на 

привалі. 

Сірка знов ішов позаду, замикаючи процесію, а Гриць 

з Григорієм попереду. ' 
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В однім місці хлопці бачиаи смішну річ ... Вже сонечко 
підби.1ося вгору і розіклало золоті п.1ями, як шовкові хуст

~~и, на галявинах, на стежці, на каменях. Хлопці йшди да.1еко 

попереду, як раптом натрапили на ве.1ику гадюку, що лежа

.и на стежці. Сіра, з чорними плямами лежала вона на зо.lо

тііі .1атці сонячній і грілася собі. Зачувши кроки, враз широ

ко розкрила пащу. А.1е не підняла го.1ови до х.1опців - до 

небезпеки, -- як то гадюки завжди роблять, а пок.1а.1а її на 

зе,r,1ю. Хлопці здивувалися. А.1е ще більше здивувалися, ко

.1н побачи.ш, як в ту розкриту пащу, :\ІОВ у нору, поча.1и 

шю1гати манюсінькі гадючата, рятуючись від небезпеки. Ta
r:i манюсінькі - завбі.1ьшки з циганську голку. 

Х.1опці почали реготатись. А гадюка, закривши пащу за 

останнім гадючам, гайнуда в траву і щез.1а в J{ам'яних роз

сr~пах з б.1искавичною швидкістю. 

- Марш-марш! дітки ... 
Старий Сірко квапив. йшли без зупинки. На.11ягади по

ки не припекло. йшли становиками вздовж, спускались впо

перек і переходили паді, потопаючи в росяних травах і 

бур'янах, підіймалися на інший становик ... 
І не було тим нетрам кінця-краю, і не було, здавалось, 

1:раю тій дорозі, тим мандрам до тієї загадкової Паді Го.'Іу

бої. 

Перепочивши і поснідавши та трохи поспавши, знову 

rушили. Далі. Все далі і все наче на одному місці -зі стано

вІІка на становик, а тоді в долину і наче назад на той самий 

становик. ~u1шли по високих хребтах та по глибоких провал

,-І5ІХ і темних ущелинах, - раз сонце зліва, раз зправа, а раз 

зовсім померкала десь за первісним пралісом. І такий він був 

н·,ший та вогкий, що навіть паута в нім не було. Такими 

~:ще.шнами приємно було йти. Хоч би й всю дорогу! .. 
Кі.1ька разів переходили марі, -люди й коні йшли обе

режно перше провіреною стежкою, майже слід-в-слід, пиль

нуючи, щоб не оступитися. Один необережний крок- і кло

пnту не обберешся, якщо не втопишся раніше, аніж тебе ви

гятують. 

Стежка, що була перші дні така добре втоптана, пома

·'~У зійшаа нанівець. Згодом і зовсім пропала. йшли, даJІебі, 
н::;вnростець. А хідня навпростець - дуже важка тут. Пере-
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магаючи великі труднощі, лосувалися дуже поволі. Але по

сувалися. Тепер уже старий Сірко йшов попереду. Тільки 

він один міг вивести з цього зеленого хаосу і довести туди, 

куди треба. 

По якімсь часі натрапили на нову, добру стежку і, пере

почивши, пішли, як раніше. Швидким бадьорим, темпом ... 
До Голубої Паді дійшли третього дня під обід. Заким 

д!йшли, ще раз ночували на стежці, але вже біля води, у вер

шині річки Мухень. Власне ніякої річки там і не було, ще, 

ПІК лишень, річечка чи джерело. Але мальовниче. Падала та 

річечка стрімким водоспадом серед надзвичайних у своїй 

пернісній красі урвищ, і шуміла-шуміла. Ух, таких водоспа

дів, безліч по нетрах. 

Тут і отаборились. Розіклали величезну ватру. А що тут 

мошка не давала жити - отой кдятий гнус, та й комарі, -
то поналинали ще й накомарники - такі наметики маленькі 

для кожного окремо, від комарів. Позалазили туди, кожен у 

свій, попідгортали поли під себе і, так лежучи, невидні, го

моніли. 

Глянути збоку- чудно: горить вогонь, лежать собаки 

і гомонять люди, - але людей нема. Лише чотири білі куре

ники. 

ДіяАоz під на~ожарниха~и 

Тут, власне, і відбувалися справжні хрестини Григорієві 

і то в такий ориrінальний спосіб. 

Дідів голос з-під накомарника: 

- Наталко! А де ти діла вухналі, дочко? Либонь же ти 

їх ховала ... 
Наталчин голос: 

- Ні, тож Грицько, тату. 

-- "Ага!!. - це Грицьків голос з-під куреника, трію:\t-

фуючи:- От тепер угадай котрий з нас!" 

Сірків гоЛос: 

- - Котрий, дочко? 

~:Та ... - і зі смішинкою:- "Інженер" же, чи що. 
Під Григорієвим куреником здивоване:- "0!?." 

130 



Сірків го.'Іос:- Що ти верзеш там, мала? .. 
-Хіба то я верзу, тату?! Ви ж учора хвалились Моро

зам: "Інженер", мов ... 
Сірків голос ніяково: 

- А-а-а ... - а далі розсердившись та й посміхаючись 

всднораз: - От дурна, сорока ... 
Під Григорієвим куреником сміх. Дід: - "Чого ти смі

єшся, сину? Що дід такий дурний? Таке, бач, трапилось ... " 
Ната.'Іка, сердито: 

- -То він, тату, сміється од радости, що потрапив в такі 

веаикі пани. 

- Ні ... - озвався Григорій серйозно: - Я сміюся ... 
С~1іюся я, батьку, що ви таки мабуть угадали ... 

-- Як то!?! 

- А так ... Я таки справді і н ж е н е р. 

- 0!!.- аж виліз дід з-під куреника.- А ви кажете-

дід дурний! Го-го! .. - але не бачучи нікого зі співбесідників 

і заатакований гнусом, заліз під куреник знову:- А ви ка

жете дід дурний ... (Не знати чому саме, але старий Сірко ра
дів надзвичайно) - Бач, воно ж, зразу видно, що щось не 

так, то пак ... І по якій же ти, сину, части? .. 
Па вза. 

- А в і о ко н стр ук то р, - нарешті почулося з-під 

Григорієвого куреника, не то з зідханням, не то з нерішу

чістю-- "Чи сказать, чи не сказать?" 

Незрозуміле і несподіване слово спричинило мовчанку. 

Чути як гула мошкара. 

Нарешті Наталчин голос, вагаючись, але не в силі пере

lІІоrти зацікавлення і здивовання тим чудним словом: 

- А що то таке - авіо ... Як-як пак? .. Ага - кан-н-стр

рук-тор?! Чи так? Боже, язик можна звихнути! - а сама 

десь далебі аж почервоніла, що така "дурна". 

-Так,- підбадьорив Григорій, і пояснив:- Авіакон
структор -- інженер, що вигадує і будує літаки. 

-Боже ж мій! То чого ж ти мовчав?!- захвилювався 
Гrиць.- То ти й літати вмієш!?. 

- В:-,1ію, Грицю.- Павза. А далі, ухиляючись від розмо
ви, нао1ішкувато, кепкуючи з самого себе: - Ось бач аж 
hуди за.JІетів ... 
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Старий Сірко закректав, збагнув, що хлопцеві щось не 

теє ... Illoб урвати розмову, дід виголосив, як резолюцію: 

о-- Здорово! їй бо здорово!!. Хотів раз дід збрехати і не 

R.1~.10сь!- всі засмія.1ись.- Ну, гаразд, синку, раз уже так, 

що :\ІОЯ вигадка вийшла на правду, то ми тебе так і зватюtе:"ІІ 

-- і н ж е н е р о м. Добре? 

Резолюція була ухва.1ена одностайно. Титу.1 всім спо

добався, за винятком хіба самого Григорія, але його не пи-· 

т~!.'ІИ, о о він мусів підкоритись д.1я зага.ТІЬного добра, "інак-

ше буде п.1утанина". 

- "Інженер ... інженер" ... - повтори.1а Наталка кілька 

разів про себе, щоб не забути.- "Заливай!!." -їй певно 

хоті.1ось пожартувати, а чи ввести в курс справи вірного 

свого друга, але роздума.1ась. - "Ні" нехай завтра ... То, 

брат, для тебе тяжка річ",- промовІ-ша дрімлива до ка:vtа

рада, що підбіг до куреника і стояв, торкаючи лапою од

стовбурчене ворух.1иве полотнище. 

А інженер, тобто Григорій, лежав під куреником горі

лиць і зажмуривши очі, дослухався до ноток в тім го.1осі. -
"Кепкує дівчиськ~"· "Сорока". "Кон-стр-рукт-тор" ... І по

оrіхався, як вона розгублено тягла те сдово, що "язик мож

на звихнути". А ще посміхавен на думку: - "А що якби не 

дівчисько та отак узяв і переніс в той інший світ, -- в свІТ 

~-rябораторій, наукових кабінетів, в грохітняву заводу ... в рев 
~юторів ... в мерехтіння пропе.1ерів ... в шум тисяч дітаків у 

новітрі ... Тільки уявити її здивування! А то ще й піднести її 

ген і замчати у небо, за x:vtapи ... за хмари ... 

В вуха гуда мошкара. Вже в наКО:\1арнику їла поїдом. 

Оце серед гудіння зовні відокремаюється тонюнький го.1о

сок, гострий, як шило:- "Дзі-і-і-нь ... Дззі-і-нь ... " Ближче, 

баижче. Вже в'ється над носом, а чи бідя вуха. Манюньке, а 

внк.шкає тривогу, "'юв ве.1етенський .1ітак. Мотор гуде зі 

ДЗВОНОМ-- "Дззі-і-і ... " 

І враз пропелер встро:-.1люється в шкіру! .. Сатана! Де во
на знаходить дірку в новісінькім накомарнику!?! 

Дід не витримав перший, а з ним і Наталка, - вискочи-
.rrи з-під накомарників: 

132 



Інженере! .. Грицьку! .. Вечеряти!!. 
Ось так, власне, відбувалися христини. Відтоді Григорія 

здебідьша звано "інженером" і тідьки зрідка Григорієм. 

/1 а д ь Г о .1 у б а я 

Другого дня к обіду, після, здава.1ось, безконечних сну

сків та пет.1яння по становиках, прийш.1и, нарешті, на Го

.1убу. 

Під сопкою, над широченькою, бистрою річечкою стоя

.lа с:-~оруда, -- ко~юра - не комора, хата, крита берестою 

(березовою корою). Двоє вікон дившшсь на широку і, зда

ва.10сь, безкраю, справді го.1убу у.1оговину, що йш.1а десь 

униз і ген аж під синьо-фія.1ковим пасмом повертада вправо. 

І го.1убі.1а-голубіла. Коні заіржади, ніби прибули додому. 

Собаки пішли по нишпорках. А падь го.1убіла, заалята сон

цем, мрійна і приваблива віддаля, як замріяна дівчина. Во

на була вкрита морем лісу, але де-не-де лисі.1и плями - га

лявини лук. Просто перед хатою, по той бік річки, схи.ш со

пок та берег річки також були покриті буйною травою. Лиш 

де-не-де по траві стирчали похило і просто годі стовбури, а 

подекуди чорні ожуги. 

Хата з rанком і прибудовою. Коао хати стіжок торіш

І;;_,с~о с:;:с., о;-:ре:.ю дашок на стозпчиках і коноз'нзь. Під ха

тою лежала перевернута догори д!'Іом байда. 

- - Ось ми й дома! Тпру! Агов! Хазяїн дома? 
~· відповідь з-під байди вискочив хвостатий звірок, з 

добру кішку, і з усіх ніг кинувся навтьоки. 

- Харза! Ха-ха-ха! Держи її! Та постривай, щось ска-

жу! .. 
А.1е харза не ста.1а "стривати", мчада, як поме.1о. Соба

ки з .1ящанням подадись навздогін, та харзу мов вітром під

д~І.lО --- ~1етну.1ась на дерево і пода.1ась верхами. Собаки, за

дово.lені, що так добре наJ1Яка.1и непроханого сторожа, по
в~рнудись назад. 

Тут уже мисдивці розташувадись, як дома, бо таки це й 
буда справжня їхня господа. В хаті буда добра селянська піч, 
ск.1адена з дикого каменю, дощана піддога, широкий під. 

Перепочиди, і закипіла робота. За годину наведи такий 
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лид, немов тут увесь час жили. Помили, почистили, упоряд

кували все. В вікнах уже стояли квіти. 

Пишні, різнобарвні, яскраві дикунки. Це вже Наталка. 

Поки хлопці порались з в'юками, вона збігала за річку, на 

луку. Пишні саранки, дикі ромашки і мак, в'юнки, і плакун, 

і ще, й ще - всі, які трапились, прибули гості. 

Зброю і ввесь вантаж склали до комірчини, а звідти по-. 

викочували великі кадовби. Грубі й дебелі, вони порозсиха

Jшсь без діла, їх виставили до річки і поналивали водою. 

З того, що в комірчині був деякий бондарський стру

мент, Григорій виснував, що кадовби ці роблено тут, на міс

ці. А.1е його здивувало не це, а те, що такий цінний стру

мент, та й інші ще цінніші речі, які тут були, як от поперечна 

пилка, колій, відра, великий вмазаний казан надворі, та й 

байда, - - так тут .1ежали і ніхто їх не забрав. І вікна ці.1і -
н!хто їх не повибивав, і піч не зруйнована, хоч хата й не за

перта бу.1а. Диво дивнеє, як на европейця. Він про це сказав. 

Старий Сірко своєю чергою здивувався: 

-- А як же інакше? Ще що вигадай курям на см і_•_! Е, 

синку, тут такий з~кон, закон неписаний. Тут раніше було 

хоч рушницю залиши у шатрі, хоч хутрину, хоч що хоч, -
лежатиме місяць -- ніхто не візьме. Бувало й зайде хто, -
переспить чи дощ перебуде, та й піде. Було ... Та й тепер ще, 
с.1ава Богу, поки без великих змін. Так же колись і на Укра

ЇІІі будо ... Чи, мо', й тепер? .. 
--Авжеж, там із шатром занесуть, з живого шапку зні-

муть, а то й з головою разом. 

- Он як! Дійшли науки, значить! 

Затопили піч -- перевірили, чи не завалилась де. 

А впоравшись з усім, старий заходився на дворі варити 

обід. Наталка повела коні, а хлопці пішли десь "на широке" 
купатись. 

А теє "широке" - велике бурхливе плесо під водоспа

дом. Водоспад же - хоч під Дніпрогес. З триметрової висо

чини стрімголов падала прозора стіна. Вода гнала наввипе

редки, аж наче зі сміхом. Дійшовши до низу, вона кипіла і 

гуда, а далі розходилась на всі боки, поспішаючи десь до 

нової, чергової такої заб~вки. Хлопці пірнали, дуріли. Вода 
була холодна, і це було приємно. 
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- Оцей водоспад, знаєш, як зветься? - спитав Гри

цько. - Ніколи не вгадаєш ... 
-Дивлячись, хто давав назву. Ну, скажем ... якийнебудь 

''Анюй" або "Ушіхеза", якщо христили китайці, або ще "Во

доспад імені Дерибаса", як по-новому. 

-Ні, не так! Він зветься- "Дівчина". Чомусь усі мис

.1Ивці так звуть. Лжи гарно? 

- Гарно. 

А сам подумав: "Дійсно. Грайливий і сердитий, буйний 

і .1агідний, ніжний і звабливий у своїй дикій красі ... Ще б до
бавити: "дівчина Наталка". 

- Є така байка, - розповідав Грицько, - тільки хто її 

вигадав, не знати. От: була дівчина удегейка, красуня, ма

вочка. І дюбила одного чужинця. Любила - мовчала, нічо

го не сказала. А як він пішов десь геть і не вернувся, вона 

піш.1а в ліс і, зашшкавши, впала навколішки, свого Бога бла

ГС\.lа, щоб завернув. І ждала, і плакала ... Та так і лишилась 

ждати далі. Та й став тоді на ці:v1 місці водоспад оцей. Дів

чина тужить, все шшче ... Так розповідають. Брешуть зви
чайно? 

Григорієві було шкода руйнувати прекрасну леrенду, і 

він промовчав. Потім підтримав: 

- Чому ж! Мабуть, правда. 

Коаи повернулись, обід був готовий. Дід із Наталкою, 

теж піс.1я купання посвіжіли і в доброму настрої, чекали їх. 

---Сьогодні вже шабаш,- оголосив дід по обіді:- до 

завтра - свято. А завтра підемо на розглядини. 

Х.1опці ходили ще до річки вкосити трави і носиди її 

oGepe:vrкa:vrи, щоб вистачило коням на ніч. 

Ната.1Ка блукала з Заливаєм і з біноклем, - все кудись 

ви.:щв.1ялась. То стояла в гущавині і дивилась, як хлопці ко

сять, то ці.1у годину спостерігала вивірку, а то дивилась у 

воду, .1ігши на березі, - дивилася пильно туди в бінокль, 

ніби там хто-зна й що побачила. В біноклі мерехтіла весел

z•а. Заливай насторожено дивився теж у воду, лежачи поруч 

і нашорошивши вуха. Аж Наталка засміялась і турнула його 

в річку. Потім вони бігали разом наввипередки по урвищах, 

стриба.'Іи через каміння, ловили колонка, якого застукали 

на голім березі коло річки. Довго стрибали за ним. А він, як 
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н'юн, рятувався героїчно. А вже як загна.'lи його на дерево і 

він, почепившись на гаадкому стовбурі метрів за два від 

зем.1і, жадібно і переаякано дивився вниз у страшну Зааи

ваєву пащу, як уже .1ишидося його тідьки взяти, Наталка 

враз одкликала пса:- Ходім! Нехай утікає. От налякали ми 

його, га! Хай попадеться нам узимку, як буде багатий. 

На нічліг х.1опці в.1аштували собі окрему квартиру під 

стіжком, бож - "у хаті душно, інше діло стіжок". Це ма.1а 

бути їхня домівка. 

Коні на ніч постави.ш біля конов'язя. 

llanmoв1ia 

Другого дня, як сонце обби.1о трохи росу і як "увесь 

звір, мов.1яв старий Сі рко, уже заднював", посідлали коней 

і всі четверо виїхали на оглядини. Перед тим пильно помили 

коней від решток дьогтю, почистились самі. Григорій хотів· 

наквацювати ічаги дьогтем, але Натадка суворо заборонила, 

а батько Пояснив: 
- Звір полохається. Треба, щоб поменше непевних за

пахів. Це ж пантівка, дітки. Не зіпсуйте каші! Особдиво звір 

чуйний до запахів дюдини та запаху пороху. 

Через те пидьно почистшш зброю і не пішки пішли, а 

поїхали верхи, щоб не "с.1ідити". 

Собак залишиди вдома, поприв'язувавши. їх не для цьо

го поаювання взято сюди. 

Григорій, хвилювався, як справжній мисливець, та ще 

перед таким невідомим подюванням. Проте, полювання 

вдень ніякого не бу.1о. Вони в дорозі виполоха.1и двійко 

вепрів. Іншим часом жоден би не втік, а зараз ніхто й не зду

мав зняти рушницю, навіть не тюкнув. П~тім бачили с о х а

т о г о, що по шию стояв у воді. Старий Сірко зупинив ко

ня в гущавині і всі також. Почека.1и, поки сохатий десь пі

шов собі. Сірко промурмотів: 

- Вражої мами, шляєшся тут, спав би ... 

Так проїхали кілометрів з вісім, здебільша мовчки. І 
приїхаJІИ на "солонець". 

Спершу оддалік довг~ огдядав його старий Сірко в бі-
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нокль, а, переконавшись, що нічого там не:\Іа, куди він ди

вився (а дивився десь просто себе на широку яснозедену га

лявину), поїха.1и. 

Солонець, як побачив Григорій, - це низове узбіччя 

голої сопки, подекуди покрите буйною травою, а як де -
мочарами. Вгорі непрохідні нетрі, а внизу схил переходив у 

бо.11отяну низину, там тек.1а річка, утикана камінням. Далі 

простягдась безконечна мар, а на марі, голі стовбури, як 

щогли потоп.1ених кораблів. Всі вони обсмадені, - чорні 

ожуги над чистою ясною зеденню. 

На самий солонець не виїздили, оглядади його по чер

::~і в бінок.1ь. Перший оглянув батько і задово.1ено повів бро

вами. 

- Ось глянь он туди, - шепнув Григорієві, подаючи 

бінокль. 

Григорій побачив серед зелені в кі.'Іькох місцях чорну 

зем.1ю, повигрібану, потоптану. Згадав Грицькаву розпо

відь: 

- Ото звір їсть ту землю. 

Потім батько показав йому в другий бік. Григорій дов

го дивився і нічого не бачив, а нарешті помітив збоку, неда

леко від чорних плям, але між кущами і вітродомом, що гро

мадидись нижче і сходили аж до річки, якийсь горбик, зи

рослий травою і бур'яном, і скорше здогадався, аніж розди

вився, що то ж ота хадупка, засідка. 

Так вони ог.1яда.'ІИ хвилин десять. Потім старий десь 

поїхав сам. 

- Подивитись звідки звір заходить, - пояснив Гри

цько. 

Повернувся батько задово,1ений. Потім їха.ш довго річ

кою вбрід і оглянули другий со.1онець, кі;тюметрів за три да

ді; оглянули так само оддалік і так само батько їздив сюr 

ще. А вже по тому повернулись назад, так само тихо. 

Лише аж близько табору старий підбив нас.1ідки ог

ляду. 

- Мабуть, таки ми недарма приїхади. Це, мабуть ти, 

козаче (до Григорія), щасливий такий. Дай, Боже! 

Дома мета.ш жереб, кому починати пантівку, кому пер
шому йти на цю ніч. Чи батькові з Григорієм, чи Ната.1ці з 
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Грицьком. Так вони завжди робили, вірячи в щастя, в Про

видіння, в "фарт",- це було традицією. Жереб випав бать

кові з Григорієм. 

Як сонце пахилило на захід, Григорій з батьком виря

дились і пішли, захопивши бінокль, сітки проти мошки, со

киру й зброю. Рушаючи, батько зняв кашкета і перехри

стився. 

Перші кілометри батько читав новакові "інструкцію" 

щодо пантівки . 
... Сидіти тихо, хоч би навіть блохи з'їли зовсім. Не чха

ти, не кашляти - і іншого нічого не робити, хоч би й цілу 

ніч довелось ... дивитись у віконечко, не спускаючи очей з' 

солонця, дивитись обома. Стріляти йому, цебто Григорієві, 

першому. Без заперечень! Перевірити щастя. Але стріляти 

тоді, коли він йому натисне тихенько ногу. Одні звірі бу

дуть безрогі - то самиці, боронь Боже, стре.lИТИ, бо тоді 

пропаде солонець. Тоді вже скоро не буде діла, як закрива·

виш місІ..(е. Будуть і рогаті- але то ;\1Ожуть бути не ізюбри, 

а сохаті або цапи. Стріляти ж лише самця-ізюбра і то в ко

торого підходящі панти, отакі й отакі ... 
А як сонечко спускалось за кряж, вони вже сиді.1и в ха

лупі, заправили заздалегідь вінчестер та rвинтівку і пок.1а

.1:J у дві маленькі амбразури, нерівної форми віконечка, 

продовгі впоперек. Це, - щоб потім не к.1ацати. 

Вечорі.1о швидко, як взагалі в горах та в нетрах. Не 

встигло сонечко зникнути, як уже посутенідо та запа:Іа те:-.1-

рява. 

Григорій дивився ліворуч на сизі кряжі під червони:-.1 

колом, пересновані червоним павутинням променів, і думка 

мимохіть поверталась назад, до т.абору. 

В малесенькій тісній халупці, було вогко і трохи душно. 

Почали докучати комарі і дрібнюсінька мошка. Понадіва.1и 

сітки, але це мало рятува.1о. Тонесеньке дзижчання звичай

но починалось зокола, а потім за~ази.1о всередину і неспо

дівано пекло болючим укодом. Гнус їв поїдо:-.1. Аде Григорій 

терпів мовчки. Вони сиділи на зручних пеньках і, не прихи

ляючись до віконечок, мовчки дивились прямо на солонець, 

на б.1іду латку неба. Час 1ягнувся мляво, без краю. Та да.1і 

хвилини побігли жвавіше, з дзвоном у вухах. 
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В нетрах почався рух. Трісне гілка, зашарудить лист. 

Час плине вже, як кров у висках, відбиваючи шалений ритм. 

Григорій тримав rвинтівку, вдивлявся напружено в темряву 

і нічого не бачив. -Кожну хвилину чекав, що дід на тисне но

гу ... Ось! Вийшли! На блідім тлі неба попливли тіні, стали, 
задравши голови. Чути, як чмихтять ніздрями. 

Але дід сидів нерухомо і дивився в бінокль. Чи й він так 

:хвилюється? Григорій знав, що в нього вінчестер напогото

ві. Навіть рука на руків'ї. У нього прекрасний цейсівський 

бінокль, наведений ще завидна як слід, і він тепер лише ро

бить маленькі поправки одню1 пальцем. 

Потім вийш.1а якась здоровенна звірюка і стала ступнів 

за двадцять, піднісши рогату голову. Григорій так захвилю

вався, що ма.1о не па.1ьнув, мало не скрикнув: -Та стріляй

те ж, батьку. Але роздивився - роги, як лопати, такі харак

терні д.1я сохатого. Пішов, чути, як гребе. 

Секунди біг.1И. Мошка розправлялась з нерухомою 

жертвою, як хотіда, але Григорій не помічав. О, йому не 

вперше годувати хижаків! Згадав Бакирівські озера, вечірні 

та вранішні пере.1ети, ва.1ьдшнепині тяги над Ворсклою в лі

сі, і перепелині ловлі з сіткою та кликуном ... І так само кома

рі, комарі ... І прогнати не можна, щоб не вид~ти себе. Втягуй 

.1иш голову в комір. 

Аж ось щось задудні.1о. Щось іде стежкою звідти, звід

Ю1 й вони прийшли. Ішло, йшло - стало. Близько десь. Ось 

с~оро вийде з-за ха.1упи. А воно десь стоїть, не рухається. 

Довго. Григорій вже дуі\ІаВ, що йому почулось. Коли це як 

не чмихне, як не затупотить, затріщить... Подалось геть 

десь. 

-А, ідолова душа!- не втерпів, зашипів дід:- Ах ти 

л-· враг такий! Зрозуі'.-Іів ... 
Тварини, що бу.1и на солонці, нашороши.1Ись і теж 

ЗНИК,1И. 

Довго по тому вони ще сиділи. Дід уже йорзав серди

то ... Приходило ще кілька тіней, солонцювали. Але ні разу 
дід не натиснув на ногу. Так просиділи до ранку. 

Вранці покинуди тихенько халупу і пішли геть, на та

бір. Дід пи.1ьно обдивився стежку біля халупи, кущі. Ішов 
стежкою і приг .. 1ядався. Приблизно за кілометр став і пока-
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зав на СJІід, що виходив з тайги на стежку ... Нічого не сказав. 
Григорій почував себе втомлена, як побитий, поки не 

розімнявся. За ніч на нім усе подерев'яніло. 

А вже як було далеко від солонця, старий Сірко заго

ворив: 

-От диха .шчина. Ну, то ж і пантач був! Та хитрий же! 

Ото вийшов на стежку і нашим с.1ідом - сдідом ... поки не 
вхопив духу, де був слід свіжіший ... Ну, ми його все одно 
обдуримо. 

Дома їх узя.ш на кпини. Обличчя у Григорія розпухло, 

аж собаки не впізнали. Це й було приводом д.rrя сміху. І На

та.'!ка теж посміювалася. Глузливо, либонь. 

Григорій півдня кис у воді, - одтухав. Потім ліг спати, 

але ко.1и встав і з'явився перед світ.1і Грицькові очі - той 

аж присідав з реготу: 

--Як китаєць, ха-ха-ха! 

• Наталка кусала губи, а далі не витримала і собі зай

шлась сміхом; зиркне, та як зал.1ється. Григорій подивився в 

шибку -· дійсно, морда! Скивиці і щелепи понабрякали, 

І-ііс роздуло, як кушку, а очей нема - самі щілинки. За обі

дом усе потраш1яв дожкою мимо казанка. Сміх. 

-- Нічого, козаче, - потішав дід. - Подивимось, які 

вони завтра прийдуть ... 
- А чого ж вас не підправило так, батьку? - дивував

ся Григорій. 

-- Е, в мене вже шкіра, як у вола. Не протнуть! 

Під вечір піш.1и Грицько з Ната.1кою. їм батько зве

.1ів іти на другий солонець. 

Старий Сірко звечора довго дослухався і вночі часто 

виходив. Вийде, стане, посдухає, - чи не стре.:rьне ... І знову 

ук.1адався спати. 

Вранці повернулись мисливці і теж ні з чим. Грицько 

дражнив Наталку, Наталка глузувала з Грицька. А разом 

виходило, що нічого путнього не прийшло. Така ніч. Ба

гато звіра ходить, але путнього не трапилось. Було два пре

красних пантачі, так ще панти "зеленуваті". 
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- Добре, дуже добре ... 
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І Грицько, й Наталка - обоє бу.ш забрьохані, мокрі, як 



хлюща, по самі вуха, невиспаНІ 1 покусані, але не пухлі. І 

дивно - Григорієві не було прикро, а, навпаки, він радів, 

r.:o.lИ вглядів ще здалеку нормальне, таке строге і воднораз 

ніжне дівоче об.1иччя. У самого в нього за ніч пухлина май

же зникла, .11ише FІестерпно свербіло. 

Знову бу.1а їхня черга з старим. Тепер вони повеаись 

хитро. Не дійшовши за три кілометри до місця, зупини.1ись, 

пороззува.1ись і піш.1и брідма річкою. Аж до самої ха.1упи. 

А потім, не взуваючись, зайшли збоку і забрались у ха,1упу. 

- От тепер подивимось, - бурчав Сірко, - хто хит

ріший. 

Повзува.1ись, на.1аштувались і ста.1и чекати знову, як і 

перше. 

Знову бу.1и кози, потім ще якісь тіні, а.1е да.1еко, не вид

ко. Аде то буда щось цікаве - дід нетерпдяче почав йор-

З<І'їИ. 

Ко.ш десь опівночі затупало знову на стежці і водночас 

десь збоку ще - не одно! Те, що на стежці, зупини.1ось. А 

збоку повз хатку навкіс пройшда самиця. За нею самець. 

Стади, слухають, гребуть. Григорій чує, як у нього тремтять 

коліна, напружує зір, а серце стукає, аж увічу кола плава

ють. Та дід не дає знаку, не натискає на ногу. Коли це з-за 

хсtтки, попри са:-.1у стіну пройш.1о, вийшло наперед і стало 

ось тут, ступнів за п'ятнадцять. Видно проти неба, як вору

шить го.1овою, чітко вимальовуються роги, можна навіть 

передічити кінці на них ... Григорій навів мушку під пахву 
і чекав ... Вічність ... Аж відчув, що йому з усієї сили давJrять 
на пальці. Тоді він натиснув собачку ... Блиснуло! Бахнуло! .. 
Звір стрибонув ... В цю мить вистрі.lИв і дід, але кудись у 

д[>угий бік, а тоді пошепки: 

- Та-ак. Добре, синку. Ну, а тепер давай спати. Тихо 

.щш, --звір пострі.1у не боїться, .1юдей боїться. 

І вони полягали спати на купі сухого бур'яну. A.rre яке 
nже там спання! Григорій повертається з боку на бік. його 

пік сором,- він бачив бо, як звір утік.- "Партач!". "При

йшов п а н та ч, стріляв п арт а ч і вийшов пшик." 

А як засірі.1о, вони вийш.rrи. Оддалік, там, де стрельнув 

дід, .1ежааа рудувата велика тварина, одкинувши горду го-
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лову. Спить. Туди не кинулись, а зразу до місця, де стрелив 

Григорій. Пусто. · 
- Добре, добре, - бурчав дід. 

І пішов уперед, придивляючись до рудих крашшнок на 

траві. 

- В пахву битий ... Здоровий, ірод ... 
Вони пройшли з кілометр. Дід радісно кивнув гоJІовою. 

--- Он! Ну, слава Богу. 

На самім березі коло річки лежав боком велетень, кра

сень-ізюбр. Хотів напитись води, та так і зак.1як. Го.1ова у 

воді. 

--Добре! От добре!- радів дід Сірко.- Умочив пан

ти, :\1ОВ знарошне, щоб не подряпати, не поламати. Моло

дець. 

Григорієві було трохи шкода таку прегарну тварину, 

почував себе, як убивець. А.1е це мить. Здушив у собі це 

дурне почуття. Дід урочисто зняв кашкет, перехристився 

, на схід сонця і взяв сокирку: 

-А держи отак. 

Сперш ножем провів по шкірі, зробивши велике коло 

круг рогів, а тоді по-мистецькому вирубав їх з черепом. 

-Ох і ловкі ж! Оце фарт тобі! На. Держи. 

Григорій уЗяв. Так оце-о панти? Отакі вони! Роги - не 

роги, якісь rумові цурпалки. А таки роги, a.Jie молоді, по 

три пагінці лише пустили кожен. Не роги, а сама шкіра, 

чимсь наллята, а зверху аж мерехтить, вилискує шерсть гу

ста та коротенька, що нею ті панти покриті. 

Тюr часом старий вправно і швидко оббілував тушу. 

Дав усьому лад. М'ясо вже порубане склав на траву і так 

накрив шкірою. Тельбухи пустив за водою. 

Те саме зробили й з другим. Раніше його відтягли до 

річки подалі. Це був молодший самець, але панти мав не 

гірші, менші, але красивіші, повніші і такі симетричні, як 

б.1изнята. 

- А це, - розповідав Сірко';' -- найбі.1ьше ціниться. 
Упоравшись із другим і так само пустивши тельбухи за 

водою, стали чекати. Дід гомонів: 

- Ко.шсь за такі рівненькі панти китайці п.1атили зо

лотом удвоє проти ваги, тоді як за зnичайні .1ише полови
' 
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нУ а то й :менше, і то за не попсовані. А як попсовані, то, бу

в;:1о, й зовсі:м дешево. А чого так за рівненькі та щоб неве
,1иr:і добре пдатили, - біс його зна. Бачиш, панти у китай

ців - це перші ліки проти всяких хворіб. От, скажім, як 

у:міючи приготувати, то й старого діда потягне женитись ... 
Та й всякі хвороби лікують, різні. Тебе ми теж лікували ни

:о.ш. Атож. Через те вони й ціняться так. Я дещо у китайців 

вивчився. От. А маленькі, кажуть, ось чим дорогі: як вель

можа ве.1ь:можі дає хабаря, то за найліпший хабар вважа

ють панти. Ото з рукава й підсуне йому нишком. А папро

буй ти ве.1икі панти сховати в рукав. Та й сили у молодших 

бі.1ьше. Колись китайці скуповували їх самі тут і навіть по

.1ювати ходили, поки наші не віднадили. А тепер власть за

готов.lяє їх організовано та й збуває в Китай за золото ... Та 
чого це наших немає? Ходім, бо зіпсуються. 

Забрали панти й пішли. 

- Це вже на цім солонці - хіба як дощ пройде та змиє 

дух, - тоді буде діло. 

На стежці зустріли Грицька й Наталку верхи. Ті на-

віть не здивувалися, побачивши. Лише Грицько запитав: 

- Хто? 

- Та хто ж, як не він, - кинув дід на Григорія. 

-Обидві? 

- А то ж як. Поганяйте та чепурненько все заберіть. 

Сір1і,ове ч а к л у в а u н я 

Вдо:ма була розвага. Старий, як жрець, заходився свя

щенодіяти з пантами. Звелів напалити піч. Тим часом обмо

тав панти :марлею. Майстерно так. Всі спостерігали, а ста

рий повчав. 

- Стій, а м'ясо посолили? 

- Посо.1или. Все якслід, ще й нагнітили добре. 

- Гаразд. Головне, слухай ти, синку, це тобі десь 
здасться. Па~пи ж, бачиш, м'які, а їх треба зробити тверди

:-.ш, бо зас:мердяться і пропадуть. То ж раніше їх заварюва
.-~и, по-китайському. А.1е то довго й марудно, і треба китай

ського терпіння. На базі - та:м ".1іктричеством", так до ба-
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зи, бач, да.1еко, сім раз попсуються. А у нас простіш, по-на

ш ому ... А як там у печі? 
В печі тріщало. Щедро нак.1адені ОІО.1яні дрова горі.1и 

дружно. Розпікали. 

- Отож, як панти припсува.rшсь трохи, їх дутиме і во

ІШ репнуть, - тоді треба, як ковбасу, поштрикати їх го.l

кою, щоб зійшда порча. Вони ж бач повні крови, а кров 

псується швидко. Затужавити панти, цебто зробити їх твер-. 

дими, мало хто зможе, це велике діло. А от наш спосіб - це 

секрет. Ми їх, як хліб, печемо ... 
Коли нарешті піч добре розпек.1ась, старий ве.1ів геть 

вигребти весь жар, а тоді всунув у піч руку, потримав, по

крутив головою: 

- Зайве, хай прочахне. 

За десять хвилин: 

-Ану, Наталко, як там? Можна? 

Наталка всуну.1а руку: 

-- Хто зна ... 
Тоді попробував дід, скрутнув го.1овою. 

- Ану, ти, козаче. 

Григорій засміявся: 

--·- Було б же термометр узяти. Яку вам температуру 

треба? 

- Е, термометр тут ні до чого. Тут які панти, таку й 

те:vшературу треба. Треба угадати на дух, рукою. 

Нарешті дід уловив момент і "посадив" панти. Закрив 

з;;с.'Jінкою і г.1янув на сонце - закарбував час. 

Після того Григорій з Грицьком ходиди на мар "ховати 

ізюбрів". Викопали яму з метр завглибшки і діста.1ись до 

криги. Суцільна крига. Викопали поруч і другу таку. Теж 

крига. Потім допхали сюди кадовби і поставили їх в ці при· 

родні льодівні. Зверху добре привалили колодами, гіл.1ям і 

кюtінням. Добре накрили. Від сонця і від звіра. 

А Наталка знічев'я вЧиняла батькові допит: 
-Ви, тату, обманюєте, що це Григорій убив. 

- От, маєш. А то чого? 

-А того, що один же битий з Івинтівки, а другий з він-

честера. 

- Ну, як ти така збіса хитра, що й батько вже брехун ... 
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- Ні, але скажіть. 

- Та я ж сказав. 

За якийсь час панти урочисто вийняли з печі. Розмо

та.1И мардю ... І аж ~ами.1увався старий Сірка: 

-Ні таки, тобі фарт, козаче! Ти взага.1і щасливим. Я ж 

на тебе "задумав". 

Панти стали наполовину тонші, та зате були уже твер

дІ, як кістка, і чистенькі, оксамитні зверху. 

Грицько з Натадкою ледве дочекадись своєї пори. 

Щ а с m .я .я х m р .я с lf .я 

-Щастя, як трясця, як нападе, не скоро покине, - ка

зав Сірка. - Ось побачиш, діло піде. Це фарт. Почався 

фарт, - не зівай. 

Фарт - це щастіння, с.1іпа фортуна. Мабуть, ніхто так, 

як мисливці, не покладається і не вірить у щастя. А такі ко

рінні- особливо. В щастя вони вірять, як у долю, як у Бога, 

і ніщо тую віру не може похитнути. Мисливці взагалі забо

бонні. А життя їх підтримує з усієї сили. Коли почалося ща

стя, фарт - не лови rав. 

Удосвіта старий Сірка розбудив Григорія. 

- А вставай но, синку! Вдень доспиш. 

Коло хати стояли сідлані коні, верьовки на сідлах. 

Поїхали. Григорій не питав, як завжди, знав, що не 

спроста. А дід чув уночі, як тричі поспіль вистрелило. Там, 

на Го.1убій. Коли Григорій висловив був думку, що, може, 

не вони, або й могли обмилитися, Сірка поЇ<рутив головою: 
- Там Наталка. 

І так це було сказано, що ніякого сумніву не могло 
бути. 

- Вона двічі вистрелила. Щаслива вона в мене. 

Ко:ш приїхали на той другий солонець, біля берега си
ді.lи Грицько з Наталкою, бовтали у воді босими ногами. 
Чека.щ. 

-Чого ви пригнали?!- це Грицько.- Пусте діло! Оця 
напсувала ... Вчинила стрілянину по комарях. 

Старий Сірка посміхнувся в вуса: бреши, мовляв. 
В хаті було дві пари пантів. А біля річки в траві - дві 

туші. 
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Дорогою, сміючись, Грицько розповідав беззлобно, як 

його сестра піддурила. Умовилися стріляти заразом. Як 

стануть зручно, тоді й стріляти ... А сама стрелила двічі, "на 
ходу" ... Ну, а він уже пальнув у собачий слід. 

Наталка щиро виправдувалась, що не втерпіла та що, 

"якби не стрелила, - було б гірше". І розповідала жваво, з 

захоп.1енням, як все бу.1о. Григорій слухав, дивився на неї, 

і йому аж моторошно було трохи: 

- "Яка запальна! Хижа! Ні, не хижа,- дикунка. От. І в 

ній кров бурхає так, як і в кожної тварини тут, як у пантери. 

чи в рисі, чи в тигра". 

А.1е це було хвилину. Дівчина якось урвала на півслові 

і да.1і ішла мовчки вже. Але задоволена, як переможниця. 

Старий Сірко, перш ніж покинути солонець, пильно ог

.1янув його, вис.1овив здогад, що було цю ніч там щонай

менше чотири бики і стільки ж самиць. 

Грицько й Наталка признались, що дійсно було аж чо

тири пантачі і три самиці. І ті, що втекли, були наче ліпШі, 
а.1е ці були ближче. 

-Нічого, дітки. Добре! Дуже добре. Тепер пождем. А 

там Бог дасть, може, дощ. А там, може, й ще добудем що. 

з о .l о t/1 і арабес1еu 

Зіпсувавши солонці, вони кілька день не пантували. Але 

знайш.ш собі не менш цікаву розвагу: "лучили" рибу. 

Вдень косили та гребли сіно, запасали на зимовий про

~шсел, а вночі "лучили" рибу. 

Спустили на воду баіІду. Приробили вилку і жарівню з 

товстого дроту, що валялась у хижі, до байди спереду. 

На жарівню накладали сухих смоЛяних дров, хмизу, бе
резової кори, ще й брали запас з собою в байду. Брали 

трохи гасу, ость, рушниці про всякий випадок, і втрьох -
Грицько, Ната.1ка й Григорій- рушали на річку. 

Байда тихенько п.швла за течією. На носі байди горі

.1а яскрава ватра, - навко.1о від того було ще темніше, -
так в темряві та тишині рухалися з дивним смолоскипом. 

Місцями, де було глибше і де риби було більше, - під

кидааи палива ще й бризкали гасом. Полум'я вибухало фой• 

єрверком, розсипаючи kкри. 
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Це бу.1И дивні ночі. Це була велика втіха д.1я Наталки. 

А ще більша, може, для Григорія. Наталка більше була з 

остю і іншим не хотіла віддавати. Григорій охоче відмов

.1явся від своєї "черги" на її користь, мотивуючи тим, що в 

нього "руку крут·ить", - і мав з того вигоду. Він сидів на 

1'ермі і стернував тихенько дрючком, і дивився на неї, скіль

ЮІ хотів. Милувався. Впивався, п'янів від того споглядання. 

А вона не помічала. Занісши ость навід.1і і зігнувшись, мов 

пантера, вдивля.1ась гострим бистрим зором у глибінь. Хи

мерні бдищики танцюва.1И на її розчервоні.1ому обдиччі, 

повному невимовного захвату. Пасемко водосся тріпотіло і 

золотилось над бровами. Б.1искавичний удар - і Наталка 

тріюмфує ... Викидає в байду здоровенного та й м е ня або 

:иеншого ха р ю з я. Вибирала все найбіаьшу і била влучно. 

А Грицько пиаьнував вогню. Ко.1и він хотів і собі взя

ти ость, вона його благала: 

- Грицю, братіку, хай я ще ... Ось іще, іще трішки ... 
Нарешті передавала з жалем йому ость, заступала його 

ко.1о вогню. Але не могла втерпіти і перехидялась слідом за 

братом, пильнуючи. Тоді Григорієві важко було держати 

байду рівно, але він напружував усі си.1и. Коли Грицько да

вав хука, Наталка хвилюва.1ась. За другим разом - прога

ня.lа і заступала сама. Григорій радів з того. Спостерігав 

годинами. Гнучка, як вуж, граційна, як мавка, вона таїла в 

собі дивну силу, ця дівчина. Поєднання дівочої краси та чар 

з дикістю майже первісною, неприступною. 

Ось зігнудась помаду і враз розігнуJ1ась, мов стадева 

пружина з дзвоном. Ость, пробивши рибу, черкаJ'Іа по ка

мінному дну. 

А раз помилшшсь і вгородиаа ость замість риби в 

пень. Довго вони крутшшсь на однім місці заякорені, не мо

жучи висмикнути ость. Десь заї.1о в сирому дереві. Натадка 

хвиаюва.1ась, гніва.1ась, хотіла тут же роздягатись і лізти в 

воду. Забу.1а з кюf вона. А ко.1и Григорій мовчки, спокійно 
по.1із у воду, скинувши .1ише сорочку, вона якось слухняно 
поступи.1ась йому в цьому. Ба, гука.1а на нього і командува

.1а. --- думааа що то батько. Енерrійно допомагала йому, 

вказува.1а, з якого боку краще йому підійти тощо. А як Гри

горій, зві.1ьнивши ость, підвівся і зустрівся очима, - На-
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талка вмить спалахнула, здивувалась. Почервоніла, здамала 

Grови і відвернулась. Дивовижна, химерна дівчина! 

То були дивні, чарівні ночі в казкових первісних пралі

сзх, на бистрій мерехтдивій воді, на чорній воді з задотими 

аrабесками. 

На світанку вони пха.'Іися проти течії у три пари рук і 

причадювали бідя хати. Мокрі, втомлені, закурені сажею, 

але щасдиві. 

(КіuеІІЬ иериюї частини) 

\ 
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р о з І .7 с ь о м ІІ 1l 

Memenio mori 

Над Го.:rубою Паддю, над горами ли.:rовими, над буїши

ми нетрами стояв сліпучий сонячний ранок, граючи всіма ко

.:rьорами веселки. Мільярди пер.:rин мерехтіли на всьому, ви

промінюючи маленькі сонця, розсипаючи спектри, на лапа

тім .:rисті дубів і ліщини, на травах, на квітах, на тисячоліт

ніх укритих мохом пнях і колодах і на вершинах височенних 

кедрів та осик ... Вони мерехтіли там особливо, як вогнисті 
краплини; часом одривалнея нечутно і летіли вниз, блискаю

чи межи стовбурами і прошиваючи синій холод гдибоких 

сутінок гущавини. 

Буйна роса була на всьому, тяжіла Іронами, згинаючи 

стеблини трав та одгортаючи пелюстки квітів. Було напро

чуд тихо. Ні шелесне лист, ані ворухнеться травинка. Тільки 

веселкава мерехкотнява ... 
Наталка стояла на кладці з рушницею і, трохи зігнув

шись, дивилась у воду нерухомо, - пильнувала та й м е -
н я, що від двох днів заволодів увагою цілої їхньої колонії і 

що його вони завзялися встерегти, змагаючись між собою. 

Здоровенний таймень. Він жив межи ве.:rикими кам'яними 

бри.:rами в водяній прірві і лише іноді показувався на чи

стих мілинах, бентежачи мисливські душі, але не давався ні 

на які хитрощі - зникав враз, як тільки тупне хтось на бе

резі, ніби відчував небезпеку. Весь інтерес цього надзвичай

ного полювання полягав у тім, що тайменя тяжко було під

стерегти, а ще тяжче було встрелити в воді: тільки пущена 

всторч куля магда досягти мети. Пущена ж під кутом куля 

тьохкала об воду, робила рикошет і дзижчала геть, як неса

мовита, ніби від болю, що забилась об воду. Та таймень не 
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давався ані на постріл сторч, ані під кутом. 

Ната.1ка заповзялась на нього особливо; - така вже 

вдача: як що заволоділо її серцем, то вже край. Тепер ось 

заво.1одів її серцем таймень ... Стояла, як статуя, як нежива, 
і диви.1ась, не моргаючи, в глибінь. По обличчю, по очах їй 

біга.1и сонячні зайчики, ніби намагаючись її розсмішити або 

зіпсувати полювання, - сміхотливі зайчики, відзеркалені 

хвилями. 

В такій же позі і теж з рушницею стояв Гриць на ске.1і. 

що випнулась далеко над водою. 

Григорій, що облишив уже цю розвагу ... Не тому, що до 
неї треба було китайського терпіння, а тому, що був такий 

чудесний веселкавий ранок, а ще може, тому, що в того 

дівчиська по очах і обличчі пустували надзвичайні сонячні 

зайчики, перекочуючись, мов плями живого срібла. Сидів 

собі отак на перекиненій байді посеред осяяного сонцем по

двір'я, підставив під сонце розхрістані груди і дивився на 

той цілий світ сліпучий. Тиша була на світі і тиша була на 

серці, і мерехтіння-мерехтіння ... 
Чомусь згадувався Врубель з його веселкавою палітрою. 

Царівна Либедь ... І той розбитий "Демон" з по.1амани:ми 

крилами і печальними очима ... Тільки ж ні! - Нема того 

генія, щоб передав ось цю буйну симфонію блиску і спект

ра.'Іьного ша.11у, і тієї радости- буйної радости життя й цві

тіння, - ані отих невидимих крил у серці, що виростають ... 
А надто "ж того в о с к р е с і н н я, отого п р и ш е с т я 
людини на цей світ, - і вже не в світ нудьги, брута.'Іь

ности і одчаю (те все зосталось позаду, як в тумані), а в 

світ веселкавого сяйва, безмежного радісного спокою і ща

стя ... Дивне почуття володіло ним. Воно ним володіло вже 
від багатьох днів, відколи він пірнув у цей первісний, не

займаний, напів-казковий світ і ставав помалу сам його ча

сткою мимо своєї волі -часткою цього блиску і шалу, і ра

дісного спокою, і цілої цієї симфонії буття, що поза нею, 

здавалось, немає вже нічого іншого і ніколи й не було. По

чуття те дивне стосувалось минулого. його н е б у л о. Так, 

було лише марива, був химерний сон. Туманна фікція, ви

димість світу. І він був там ще тоді, коли ще не народився на 
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світ взагалі, ко.1и ще не жив, як людина, а жив, як інша істо

та. Раптом! .. 
Що це?!. Далекий грім? Вітер? ... Знову ... 
Григорій схоr!Ився, відчувши, як в нім закалатало серце. 

Вітер виростав в ураган з блискавичною швидкістю. І 

раптом скажено загриміло, заревло, аж но задвигтіла земля, 

пішов вітер по нетрах і по всій Голубій Паді, з дерев поси

пались блискучі сонця - цілий зоряний дощ ... 
Потрясаючи землю, потрясаючи нетрі, низько над кед

рами заклекотали машини - ве.1етенські, чорні проти сон

ця, потворища. 

Л і т а к и ! ! . . . Шість ... вісім ... вісім чотиримоторавих 
велетнів! 

1 

Собаки заскавуліли і кинулись врозтіч. Потім позбіга

лися на пагорбок і зчинили несамовиту гавкотняву. А Рушай 

сів на хвіст по-вовчому, підняв пащеку і тоскно завив. 

Літаки прогриміли над табором і вже летіли низько над 

паддю, перехидяючись то на одно крило, то на друге. Щось, 

дадебі, шукають ... Вісім велетенських невиданих тут птиць 
пливли по блакитній долині, заглушаючи все своїм ревом, а 

під ними, по марях, по зеленаво-синьому, сріблястому від 

роси килимові пливло вісім тіней: спершу - великих чор

них ... потім менших сизих ... фіялково-синіх ... синіх ... Проле
тівши падь, літаки звернули упоперек і так само пішли ни

зом, перехиляючись. Далі... Далі ... 
Приголомшений Григорій стояв посеред двору, як вко

паний. Відчував, як у грудях скажено билося серце. Так ніби 

його кинуто з височенної скелі на землю, в провалля. Зміша

не почуття тривоги, здивування, скаженого руху, неспо

кою ... - ціла буря найдивовижніших почувань та асоцінцій 

опанувала ним. Помалу буря уляглась, а натомість росдо не

виразне, бентежне перечуття чогось страшного. Вовчий ін

стинкт прокинувся, як у того Рушая, і віщував недобре. 

Він тормасив чуба, хмурив брови і стояв так посеред 

двору, дивлячись в блакитний обрій, де в сонячній імді зник

.1и дітаки. Мов загіпнотизований. 

Навіть не бачив, як осторонь оддалік стояла Наталка і 

широко розкритими очима дивилась на нього. Дивилась з 

тривогою, притиснувши руку до грудей. 
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Не літаки приголомшили те "дівчисько". Літаки її зди

вували, але й тільки. Ні, далебі, щось інше вразило її. Якийсь 

інстинктовний відрух, чи може страшний здогад, а чи десь 

незбагнений жах, - хто зна ... 
Вона дивилась на нахмурені Григорієві брови, на стисне

ні щелепи і намагалася рукою стримати серце. 

А ранок стояв сонячний, мерехтливий, залишаний пер· 

лами і веселковими барвами. Усміхнений, золотий ранок. 

Тун!уз Пятро Длдороа 

Того ж дня в обідню пору до табору завітав ще один не

сподіваний гість. 

(аме збиралися обідати, як завалували собаки і кинули

ся в гущавину. Наталка спинила собак криком, - вони по

вернулися і полягали біля неї, гарчучи та наставивши вуха в 

нетрі, що вкривали схил сопки. 

Там, по крутому схилу, чипляючись за кущі, спускалась 

.11юдина. В хутрянім капе.11юсі, у ватяних штанах, в жупані з 

голої, обшворганої козулячої шкіри підперезанім мотуз

кою; через плече набійниця, при поясі ніж, а рушницею об

пирався, як палкою. 

-Глянь! Глянь! .. - здивувався старий Сірко.- П я т • 
р"о! .. Дя дор о в! А бий тебе коза хвостом! 

Гість виплутався з кущів і підійшов, розпливаючись в 

широку радісну посмішку цілим своїм квадратовим, косо

оким обличчям. Присадкуватий і добродушний, він підій

шов упевненою ходою, як додому, і далебі щиро тішився. 

- Зиздрастє ... - тикав кожному свою шкарубату руку. 

- Зидрастє, батіка! - і аж зажмурився від втіхи, коли 

старий Сірко дружньо обхопив його ручищами за плечі і 

потряс, - старі добрі друзі! - "Це ж Пятро Дядор" -
обернув тунrуза до хлопців:- "Перший мисливець у цілому 

світі. Ну-ну, добрий гість! ... " 
- Зиздрастє, Наталика ... Здрастє ... - коло Григорія 

тунrуз завагався і подивився запитливо на Сірка. Той під

моргнув йому: "То теж наш!" 

- Зиздрастє, к а л і т а н а ! .. - подав він руку Григо· 

рієві. Григорій потис ту ту~rузьку руку; вперше в житті він 
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мав з тунrузами до діла, але потис приязно, - сподобалось 

йому те косооке і наївне дитяче обличчя. Лише здивувався, 

чого це він називає його "капітаном". - "Та то вони всіх 

так, кого вперше бачать і хто видається їм за начальника, 

або взагалі за росіянина" - пояснив Сі рко. 

Тунrуз поставив rвинтівку до дерева і, обтираючи ряс

ний піт з обличчя, сів на колоді. Оглядаючи всіх своїми ко

сими, ніби попрорізуваними осокою, усміхненими очима, 

відсапувався. На голові йому цупке русяве волосся стояло 

їжаком, над верхньою губою кілька волосинок замість ву

сів, на підборідді так само кілька волосинок. 

Далі, не кваплячись, витяг кисета і люльку, натоптав 

люльку махоркою і закурив, передаючи кисет гостинно ін

шим. 

Сірко теж набив люльку.- Ну, як же живеш, Пятро?!. 

Розказуй. Чого це ти никаєш? Чом не пантуєш? 

Тунrуз, все обтираючи рясний піт, пахитав головою і 

аж зажмурив очі: 

-У ро план у ї ск а ім! 

Говорив він, як і всі тубільці, смішною, покаліченою ро

сійською мовою. 

- Ураплану їскаїм, - повторив скрушно вже і важко 

віддихнув. 

-Яку "їроплану" !? 
- У п а л а ... Мало-мало літала і упала ... Ускаїм. 
-Чого ж вона впала? Хай вона сказиться! Оттакої! 

- Пороха мало ... Порох горі - їрошІана леті. Порох 

кончай - їроплана падай. Капут! Літала-літала і ... ''чш-ш

ші-к!" -І аж показав захоплено рукою, як то вона "Чш-ш

ші-к" -штопором вниз, і прицмокнув язиком. 

- Коли ж вона впала і де? 

- Десять-і день ... - і безпорадно розвів руками, бо не-

відомо, де впала, і ніхто того не бачив. - Ускаїм". 

-А чого ж це ти її їскаїш, хай вона згорить? 

-Нада. Начальника много і шибко кричи. Шибко боль-

шой начальника ... 
І розказав Пятро, що хоч "їроплана" і не його, але він 

мусить шукати. В с і мусять шукати. Він обійшов уже сот

ні кілометрів за ці десять день і все марно. А оце зайшов, 
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мимо йдучи, у гості, провідати. "Як пантовка? Добре? .. " І з 

жалем зідхав та хитав головою. Пропала його пантовка. Не 

можна. Шукати звеліли. І всі так. Багато людей отак никає, 

шукаючи ту загадкову "їроплану" по провал.1ях та по всіх 

нетрах на величезному просторі. І ніхто не бачив, як вона 

падала і де вона падала, і навіть яка вона з себе € та "їропла

на". 

Підняли отак людей по всіх тайгових селищах і розігна

ли їх на всі бL'КИ,- шукайте!- і, не знайшовши, не велїли 

вертатись. 

-Так це ти так ніколи й додому не вернешся!- покеп

кував Сі рко. - Хай їй біс, тій "їроплані"! 

Тунrуз зідхнув і безпорадно розвів руками, мовляв: 

"Що ж"- і додав: 

- Начальніка велі ... Шибко кричи. Шибко сердитий на
чальник. - Помовчав, прицмокнув язиком і пахитав голо· 

вою розпачливо:-- Пропадай панти! 

йому співчували. Запрошували обідати, перепочити, 

заночувати. Тунrуз від усього відмовився. Посидів ще тро

хи. Потім попрощався, надів капелюха, взяв rвинтівку і, 

сховавши люльку, щез, як і прийшов. Пошелестів десь не· 

трами. Зник. 

- От так ... - Сірко помовчав і сердито сплюнув чи на 

ту "їроп.1ану", чи на тих придуркуватих начальників, що 

''шибко кричи", і кивнув у той бік, де поплентався наївний 

лісовий чоловічок з дитячим обличчям: 

-Золотий чоловік, пантовщик - яких мало! І от та

кий, можна сказати, хрест несе. Мало, що дав Бог жіночку. 

Так ще й "їроплану" кинув. Що там за дурна "їроплана" і 

що там за дурні начальники!?- Сірко від усієї душі спів

чував тунrузові. 

- Живе тим, що заполює. Купу діток має та ще й жінку 

таку от... красуню. Московка там одна. Що гарна, то вже 

!'арна вража дочка, тільки ж і не дай Бог ... 
-Як же він таку жінку гарну доп'яв отакий-о красень? 

- поцікавився Григорій знічев'я, бо сам думав над тим, що 

то ж і ті літаки вранішні, далебі, теж за тією "їропланою" 

нишпори.ш. Авжеж. А на серці було якось зле. Відчував, що 
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втікав він, утікав, але ... Все це десь за ним назирці посува
ється. - Як же він ту красуню доп'яв? 

Питав знічев'я, так собі," і навіть і в голову не клав, як 
не к.1али й інші, щQ тая красуня ще десь так вплутається в 

іхнє життя. 

-А так ... - і розказав старий Сі рко, як доп'яв цей Пят

ро Дядоров найпершу красуню серед усіх старовірів і скіль

ки він з того лиха має. Бідолашний чоловік. Чоловік-дитина. 

- Була, бач, така дівка, краля мальована, "Фійоною" 

звалась ... А піди, Наталко, он буланий заплутався на долині. 
- Та я, тату, і так знаю ту історію, - знизала плечима 

насмішкувато, одначе встала і пішла собі геть, гукнувши За

ливан:- "Будуть там усякі дурниці говорити ... Ходім!" -
і подалась геть. 

- ... Отож крутила з парубками ... Поки накрутила ... А 
цей помирав за нею, Богу на неї молився. Буває так. Ну й 

взяв за себе небогу. А вона ж, як цариця, а він бач який. От і 

має! Це все одно, як спарувати козла з зозулею. І ні стиду в 

неї, ні сорому. Пятро, бач, "іроплану їскає", а жінка, либонь, 

десь, "шибко" ве;'ІИкого начальника гостить ... Тьху! 
Слухали, чи не йде ще хто. 

В нетрах було спокійно і тихо. Хто б подумав, що по 

тому океану десь відбуваються великі події, що там нишпо

рить така сила людей і що десь там якась "їроплана" запа

,rась. 

Думалося, що в зв'язку з тією "їропланою" ще хтось за

вітає на Голубу Падь, до їхнього табору. Або й ще щось 

трапиться. Григорій був нашорошений, хоч і не подавав 

виду. 

Але ніхто не заходив більше, і нічого не траплялось. 

Так і не трапилось. Врешті і те забулось. Потонуло в зеле

ному шумі, в сонячній повіні. Зітерлось. Щезло. 

Так щезають луни, перекочуючись горами і нетрами, 

зникають десь там за Паддю Голубою, замовкають. Так пли· 

не місяць вночі по хвилях, плюскотить і втікає десь за во· 
дою ... 

Час собі йшов замріяною ходою по безбережному зе

леному океану, осяяний сонячним блиском, сповнений буй

ної, весе.1кової молодости, озвучений гомоном птахів і зві· 
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рят, і шумом кедрів вгорі, і таємничим шепотом листу, за

квітчаний-закосичений цвітом. 

Час ішов по нетрах, час ішов по жилах- рухав у них 

кров, змушував серце тремтіти так, як тремтить лист під 

промінням сонця в діямантових росинках ... 
То йш.'Іа молодість і ні до кого їй нема ніякого діла. То 

йшло життя, тріюмфуючи. Життя - як мерехтливий соняч

ний простір, як безмежна, заквітчана Падь Голубая. 

lcmopuчua Довідха 

Якось два дні поспі.1ь ішов дощ. Не дощ- злива афри

канська. Старий Сірка був у доброму настрої. Ще два дні 

перед тим він поглядав на небо, нюхав повітря, дослухався, 

як йому "крутить" у нозі, і підняв усіх несподівано на гарячу 

роботу- лагодити "за їздок", по просту сказати - тин че

рез річку впоперек. Був він установлений на якорах-каменях, 

а з берегів міцно укріплений зв'язаними колодами, що про

стяглись через усю річку і що на них тин, власне, й тримав

ся. А призначення того тину - ловити рибу. Посередині 

дірка, а над діркою ставиться величезну "морду", чи, як ка

жуть в Україні, вершу. Влітку ставлять її устеньком за те

чією, взимку - проти течії. Це тому, що влітку риба йде 

вгору на мілини, взимку спускається вниз на більшу глибінь. 

На більших річках і заїздки великі, і верші такі, що їх 

коловоротом викручують; напхається туди іноді з десяток 

пудів риби. Це все розповідав уривками старий Сірка, поки 

.1агодили заїздок і приміряли нову "морду". Потім пачепи

ли "морду" на дереві: піде дощ- піде риба на теплу воду, 

тоді й мали її ставити. 

І таки пішов дощ. Отже точний Сірків барометр не по

милився. І то за два-три дні вперед. 

А як пішов дощ, -всі сиділи на rанку в святковому на

строї і спостерігали, як важкі потоки з неба поливали дере

ва й кущі, прошива.1и їх наскрізь, аж збивали лист з осик і 

старі бирки з кедрів, а на паді к.1а.'ІИ траву покотом. 

''Дівчина" -мрійний водоспад- вже не плака.1а, вже 

рида.1а, тужила, :11орем Р{>Зливалась. 
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У річці ревла вода, піднімаючись дедалі вище; камені, 

що стирчали на ній зверху, щезали один по одному під во

дою. 

Старий Сірко радів: Бог щастя піС.'ІаВ. Змиє землю, змиє 

лист, змиє сліди, ·_ наведе новий лад. Пантуй, діду! Та й 
рибка попливе. 

А часу вільного бу.1о мало. Та ці люди не вміють нудь

гувати. Якщо вони можуть по півдоби сидіти, витріщивши 

очі, на однім місці нерухомо, то на rанку, або в хаті, сидіти 

під таку музику небесну - одна втіха. У молодих настрій 

був мрійний, сумовитий, хороший, а в старого ще й .1іпший. 

А дощ! Аж пищить! Не пищить - на тисячу тонів зали

вається. 

Спершу був громовий. Як мигоне, - покотить-поко

тить десь гуркотом, та як ударить! Та як припустить .1Ити! 

Аж зем.1я двигтить. 

Старий Сірко перехреститься та: 

- Слава Богу, аби лиш не мимо. Оце десь розчахну.1о 

когось, хто більше нагрішив. 

Грім б'є, аж дим стелиться по Голубій Паді. 

Потім громовий перейшов у добрий, обложний. Лив 

рівно, шалено і сюрчав-шелестів, ніби безліч пасів оберта

лося на велетенській трансмісії. 

Річка набубнявіла, кипіJtа, ворушилась крізь мереживо 

- крізь водяну запону, як у тумані. 

-Коли б тільки заїздка не замчала де ... - єдиний 1<.'10· 

піт у Сірка.- Отакий дощ, дітки, я бачив ще в Індії. Давно 

КО.'ІИСЬ, Ще ЯК МОЛОДИМ був ... 
І залитий хвилею спогадів, під монотонний акомпанія

мент дощу, старий Сірко розповідав про дивну мандрівку 

навко.1о світу, та про життя на Україні колись, та про дику 

землю, де вони потім висі,'Іи, куди їх закинула доля. 

Напала на діда балакучка. І можна було б ці.1у книгу 

списати, надзвичайну книгу про те, як жили колись Сірки на 

По,павщині, коло славного города Переяслава, - батьки 
Сіркові жили. Та як і діди, і прадіди ще жи.1и- в Запоріж
жі козакували, на Крим і в Туреччину ходили, в "ночвах" 

море переп.1ива.1и, та страху усім наганя.1и, та ще й на га,'Іе

рах не раз бували і звідтіля утікали ... 
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А потім і онуки на галерах попливли тим морем, Чор

ним ... Рідну зем.1ю покидали, уклін їй складали, береги сльо
зами по.1ивали і довго-довго руками та шапками з моря 

Чорного махали,. у краї чужі далекі, за тридесять земель мо

рів, на край світу мандрували, щастя-долі шукали. Мимо бе

рега турецького, ще й мимо Босфора пропливали, Царго

род-Стамбул і всю Туреччину обминали, де діди й прадіди 

на гаках та палях загибали, бо султанові страху нагонили ... 
А потім якоюсь "канавою" в інше море вибирались і увесь 

світ кругом на обмин об'їздили. Коло Індії їх дощі полива

.1и-мочили, біля Цейльону вітри пекли-сушили. В Бомбеї во

ни воду пили, в Сінrапурі с.1ьози лшш ... Китай обминали, -
на го.1ому чердаку купою лежали, пальці гризли і сльозами 

запивали ... Та віри в щастя своє щербате і в силу свою дво

жи.1ьну не теряли. Ні, ні! 

Отак і пливли. Здорово мандрували. 

І чого тільки, чого не надивились, не набачились! 

А в край дикий, аж під Японію як прибули та на землю 

як стали, то все його кляли-проклинали. Чи їли, чи спали, -
все свій край далекий, ясний споминали. 

Для початку з половини перемерли. А далі позвика.1и. 

А позвикали- то й зажили! Ого! Ще й як зажили! 

Ось так ... 
Дід, правда, розповідав докладніше, а.11е в цьому ж сти

лі, - задумливому. Ще й приправляв усе добрим гумором. 

І слухали його дивну казку-бувальщину нове поколін

ня славного роду Сіркового - Сірченко й Сірківна. Ще й 

нащадок гетьмана Дем'яна Многогрішного. 

А дощ - аж сюрчить. 

А над Паддю ГоJІубою вже небо виясняється. 

с t~ і в у u u 

Іноді на дозвіллі Грицько з сестрою співали пісень, ле

жачи горілиць на березі. Григорій в цей час неодмінно був 

чимсь зайнятий: то байду смолив зі старим Сірком, то сід.'Іа 

лагодили, то ще щонебудь. 

А брат з сестрою спіhали собі. Починали вони з: 
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За тучама, за хмарами 

Сонечко не сходить ... 
• У Ната.:1ки був хороший, сшІьний, го.1ос. Вона ве.1а свою 

партію, як прошву. золоту ши;rа. Смі.1иво, щиро, як і все ро-

6и.1а так. І аж луна котиаася та завмира.1а ·ген десь на Го.1у

бій Паді, і За:'ІІОВКадИ нетрі, КО.1И ВОНа ВИВОДИ.1а оте: 

За лихими ворогами 

Мій миленький не ходить ... 
''Чи відчуває вона серцем зміст тих с.1ів?'' - ду:-.tав 

r·rигорій, - "Ні, ясно". 

Проспівавши, :-.tовча.1и. Поті:-.1 Ната:ша зачина.1а свою 

у:rюбаену: 

Ой, .1етять-.1етять 

Два соколи через сад ... 
І·рицько вторив і його дагідний тенор, як той сокі.1, 

вився ко.1о дівочого сестриного голосу. Гарно. 

Старий Сірка пос.1ухає-посдухає, скрутне го.1овою за

донuщ~но і сам підтягує. 

А кінчали вони неод:-.tінно піснею про :-.tисливця. Це ту

тешня, зе.1енок.1инська. І знаменита вона тим, що її тут спі

вають усі, і кожен по-своє:-.tу - українці, москаді, бі.1оруси 

і навіть тунrузи. І у всіх вона виходить однаково гарно. Хи

:иерна пісня. 

Співається в ній про мис.швця-мо.1одця, що ходив-бро

дин но .1ісах, на коні їхав тайгою та й побачив, як на траві 

спада красуня дивна. Та й як він з нею повівся по-.1ицар

ському. І :-.tотив у ній особливий якийсь, своєрідний. 

Співа.1и її Грицько з Наталкою трохи жартів.шво. 

А як доходили до саів, як той стрі.1ець 

Задрижав, з коня упав. 

- "Боже мій, го.1убонько!" 

Тихо проказав ... 
Ната.1ка додавала: 

- І Богу душу віддав. 

І щиро дивувалась: 

- А чого ж він з коня упав? І чого то він так задрижав. 

що аж гепнувся? Убився, мабуть, ажи? 

Грицько сміявся, але пояснити не :-.tіг, чого то так, бо й 
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сам не знав, як то можна з коня впасти, побачивши хоч і 

врод.шву дівчину. 

- Либонь, їздити не вмів, абож був випивший, - ви

с.1овив здогад, пригадавши, як той придуркуватий і п'яний 

Радівон все їздив на коні задом наперед та все падав. 

Заколот і хапітуд.Яl(іЯ. 

Григорій носив у серці ту хворобу, що його напа.11а, -
кохання до химерної лісової дівчини Наталки і боровся саNІ 

з собою. Кохав, але ... здається, безнадійно. Отим то й вою
вав з тією хворобою з усією напо.11ег.1ивістю тверезого ро

зуму. Він кликав його на допомогу, той тверезий розум, і 

всю свою міцну вдачу й учиняв сам над собою суд. 

Розум повставав проти серця: 

- Галло! Гей ти, дурний шматок м'яз! Що ти ще тут 

маєш говорити? Май глузд! Чи ти собі здаєш справу, хто пі 
і що ти? І чи ти ручиш за завтрішній день? І чи ти маєш пра

во ставити на карту щастя інших?!. Галло, май совість! Еrо

їзм твій- то твоя приватна справа. Мовчи! Замри! І не на

докучай мені, будь ласка бо ... 
Серце утікада до водоспаду. Григорій ніс його туди і 

там проснджував цілими годинами. Як на суді. Тверезий ро

зум- за прокурора. Та гай-гай ... Хоч серце ніби й згоджу
ється з тим, що каже розум, скоряється, але від того не пе

рестає, задушене грубою сидою, потихеньку квилити. 

Борюкався сам з собою, не знав, як бути. Піти уторова

ним ш.1яхом і добиватися приязні, за.1ицятися, зваблювати, 

задурювати він не смів і не міг. Та й ба, всі засоби з випро

буваного запасу всесвітніх залицяльників тут були б безси.1і. 

Це не та дюдина, це щось інше. Відтоді, як він з першого ж 

дня опікся, він бідьше не насмілювався. Вона ж ... Вона -
так йому здавалось- навіть у голову собі не клала того, що 

з ним діялося. Вона - дитя ще незайманого спокою. Вона, 

здавалось, навіть не розуміла, що воно таке, те кохання. Та 

й потім- що він їй і хто він їй? І нащо він їй? З його стано

вищем він просто не мав права. Хто він? Вепр, що сховався 

в хащах від мисливців. Без права на життя,' без пашпорту., 
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Вепр! Завтра його наслідять і треба буде кидатись напро· 

г:ад, .1амаючи кущі головою. Або йти грудьми на видиму 

смерть. І якби дівчина відповіла на його почуття, то це буда 

б ве.шке нещастя для обох. 

Отак він терпів. Але ко.1и б йому запропонував хто по

кинуті; це все і піти геть, він не схотів би, та й навряд чи з:\1іГ 

би. Ні, свідомо не схотів би. Бо він був щасдивий біля неї. 

Він відчував, як у нім кипіда і вируваJІа кров від самого зву

чання її го.1осу. Голос той відгукувався у нім дивним, бага

тюf відгуко:'ІІ, з бодем, з мукою. І це буда щастя. Бодюче, 

а.1е ве.1Ике, майже недосяжне для розуму щастя. І розум ка

піту.1ював. 

Саухаючи, як шумить водоспад, він пригадуван його на

зву, пригадунав чарівну леrенду про дівчину-удегеєчку і 

кепкував пох:-.1уро сам із себе.- "Отак би й тобі теж ... Тіаь
ки якби ти став водоспадом, то не мрійна вода б л.1я.1ась, а, 

да.1ебі, каміння падада б." 

Jlaвh·a. 

Спостерігаючи зовнішнш світ, Григорій в цім намагав

ся забутися, особаиво в години дозвідля. Мавши вроджений 

нахи.1 до спостережень, виросши серед природи, він мав в 

ті:-.r ве.шку втіху. Росдинний і тваринний світ цей ховав у co
Gi багато такого цікавого, невичерпно; кожен день вражав 
все новими несподіванками. Особдиво цікаво було спостері

гати життя звірят і птахів. Григорій міг дежати, притаїв

шись десь межи кододами, годинами і дивитися, як під кру

тюr берегом в кам'яних розсипах кдопочеться горностай -
такий смішний в .1ітнім убранні, рудувата-бурий, як старець, 

порівняно з пишним зимовим своїм строєм. Він вибігав з 

щі.1ини десь і шнирив межи каміннями, ворожив щось біля 

1\упки наритої червяком земді, видазив на коріння і бігав по 

ні:,, сюди-туди. Щось він там господарював ... 

Григорій пригадунав все, що знав колись з зоодогії, бо
таніки та орнітології, і намагався знайти всьому пояснення, 
підвести під всі явища, а особдиво під поведінку звірят та 
rззає:v1ини між ними достатньо законне обrрунтування. При-
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гадував теорі!О рефлексів Павлова і шукав у всьому законо-

1\Іірности та змислу. 

Часо:-.1 назирці йшов за козулею (сарною) з малим ко· 

зснятко:-.1, стежив за ними геть ці.1і кі.1ометри, посуваючись, 

мов тінь, од дерева до дерева, од куща до куща, намагаю

чись підr.1ядіти, як те козеня почувається на цьому новому 

д.1я себе світі. Особ.1иво цікаво буJю, як те козеня натрапи.1о 

н;1 жабу і стало над нею, розкарячивши ноги; довго диви

Jюсь на неї здивовано, витріщивши свої наївні очі з довгими 

н;юш, такі, як часом бувають у гарної дівчини; далі не втер

ніло і .1Изьнудо жабу язиком. Зовсім, як мале дитя. Жаба 

нідскочи.1а, :-.tов опечена, а козеня ще дужче! - поча.1о ви

соко стрибати на місці, -чи від здивування, чи від шалено

го ентузіязму ... 
А раз, никаючи отак, далеко від заїмки, понад річкою, 

натрапив на слід по.1оза. Про цю велетенську гадюку з сім'ї 

давунів він багато читав і чув, аде не бачив. А тут враз на~ 

трапив. Власне натрапив на суху шкіру, так званий "випов

зок", що .1ежала, як ве.1ичезна панчоха, межи гі.1лячям. Сам 

по.1оз, очевидно, був десь побюІЗу. Це тут він, линяючи, 

скинув своє старе убрання, а сам напевне десь тут і живе, бо 

таку операцію він проробив рано по весні бі.1я того місця, 
де зимував, тобто біля домівки. Зашаруділа трава і загойда· 

Jracя в напрямку до річки. Григорій кинувся назирці, нама

гаючись обійти ... Щось шелеснуло і пдюснудо в воді. Зав

мерло ... 
Обережно, тихесенько, щоб не з.1якати, розсунув кущі і 

ПереХИ.1ИВСЯ. 

І враз ніби його хто нагло вдарив під серце. Аж дух за· 
хопи.1о. Захвидювався, розгубивсь ... 

... На камені, по тім боці, зігнувшись, як лозина, і мерех

•·ячи на сонці голим тілом, стояла мавка і викручувала мок

rУ косу ... Вода плюскотіла, збігала срібним струмочком. На
та.'Іка! Го.1а і дивна, як мавка лісова. Вигиналась, сяяла бди· 

скучими росинками на тілі в сонячній купелі ... 
Григорій враз заплющив очі, круто повернув і - геть! 

Геть! .. Швиденько, як злодій, пішов. Ні, втік ... 
Боже мій! Як же це він так! А що як вона бачила? r:to-

.чоп! Ідіот! 
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І довго блукав по околиці. У висках товк.1ася кров, гу

готі.lа. Б.1укав і не наважувався йти до табору. Аж поки не 
поча.1и його кликати. Чути було й Наталчин голос. Приклав

ши руки до уст, вона змагалась з Грицьком, кричали вдвох 

-- один грубо, друга- тоненько, насмішкувато: 

-Інженере!!! Агов! 

А як снідали, Григорій намагався не дивитись на Натал

~-:у, намагався зосередитись на їжі. Але ніяк не міг зосереди

тись. Дивився на руки, а в очах - мавка викручує косу і ме

rехтить ... Насуплювався і не дивився туди, де була дівчина. 

Сидів, як на гарячому. А Наталка навпаки - ввесь час пиль

но пог.1яда.1а на нього чистими очима. Аж якось зустрілися 

пог.1ядами ... Григорій почув, як у нього душа похо.1ола; по
червонів. Ната.1ка подивилась якусь мить мовчки - і одвер

ну.lась. 

Невже вона бачила? 

A.ile ні. Не :може бути! Очі в неї не такі. Чисті, задумливі 
наче здивовані. 

- Ти не хворий, синку? - спитав батько, помітивши, 

що Григорієві щось не теє. 

- Ні, ні ... то так ... Згадалась дурниця одна ... 
- А ти не думай. Хай йому хрін. Хай Ленін думає. 

- Та Е:!1 же, тату, вмер давно, кажуть, і в :-.tавзо.1еї ле-

жить. 

-Ото ж, що .1ежить. Уfо:му тепер нічого робити, то хай 

.1ежить та й думає, бо є над чим. 

C:\tix. 
Увечорі того ж дня вони втрьох сиділи на ко.1оді, що 

;1ежа.1а через річку, як кладка, супроти хати. Григорій на 

прохання Грицькове похмуро розповідав про інші краї, про 

інші .1іси, про степи широкії, як море. Про весну з жайво

ронками, з солов'ями, з зозулями, з одудами та з безліччю 

інших співучих пташок. Про перепілок у пшеницях, про вся

ку всячину, що за нею так стужилося його серце, і жартома 

і:v1ітував пташиний спів. 

То кував зозулею, та так, що аж старий Сірко вийшов з 

хати, здивований. То бив перепелом, то одудом, а то вдавав 

со.1овейка. Трохи не так, але дуже подібно. 
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Натадка поглядала збоку, чудувалась, але не віри.1а, 

щоб так птахи співали. То чого ж вони тут не співають так? 

Лише- "чи пить, чи не пить?" 

Грицько схопився і подався десь, щось згадавши. Гри

горій замовк. Враз почув себе безпомічним, залишившись 

насамоті з дівчиною ... Слухав, як йому гуде в висках, а 

серце стукає, як колись уперше на велелюдній залі перед 

промовою. А коли обізвався, сам не впізнав свого го.1осу. 

- Наталко, - мовив потиху. - Чого ти така? 

Дівчина зиркнула з-під лоба, ніби холодною водою об

Jш.1а. 

-Яка ж я? 

- Ніколи й не обізвешся до мене, все наче сердишся ... 
Відчував, що говорив дурниці. 

Вона не зразу відгукнулася на це -мовчала, спустивши 

очі. А потім обізвалась: 

-Чого б же я сердилась? Ще що вигадай ... 
Сиді.1а, обіnершись рукою об колоду, і та її рука була 

близько від Григорія. Він обережно, ніби не навмисне, при

сунув свою руку. 

-- Ет! - скинулась дівчина нервово і відсмикнуда руку. 

А потім скочида на ноги і швиденько пішла геть. 

Ко.1и вона зникла, Григорій пішов понад річкою, так, 

без :-.tети. Потім заліз у воду, занурив годову ... Хотів так се
бе заспокоїти. 

П 111р.1і Myxeui. 

Пантовий місяць кінчився. Про.1етів, як день. Ста.1и зби

ратись назад. Прощай, падь Годубая. Щастило нині, дай Бо

же й на той рік! 

Сірко з Наталкою посідлали коні, нав'ючили, впакували 

nанти і, доручивши все останнє хлопцям, поїхали. 

А Грицько з Григорієм, діставши відповідний наказ, 

зробили спдіток - невеликий пліт, - поставили на нього 

чотири кадовби з солониною, приn'яли ззаду байду, напа

кували її сіном, наnнули зверху намети і попливли вниз річ-
кою Мухенею. , 
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По трьох добах безперервної плавби, після безлічі 

дрібних і більших пригод дістались до гирла. Там, де впа

дяє Мухень в Амур, стояв заготівельний пункт "Дальзагот-

хутро". . 
Завідувач - рудий вусатий дядько на прізвище Мокі

єнко-забачив їх ще здалека, впізнав Грицька і вже скірив

ся назустріч: 

-А, будь ти турецький! .. А це хто? 
- Брат удругих, Григорій, - познайомив Грицько. 

І>і.1ьш Мокієнко і не розпитував. Тут не заведено дуже ці

кавитись, їм-бо, кінець-кінцем, байдуже. Будь ти хоч султан 

туреЦЬКИЙ, аби путня .1юдина. 

Мокієнко був з людей старого гарту- гостинний і при

nітний, з чуттям в.1асної гідности. Сірки були і не його 

контраІенти, однак Мокієнко, знавши добре Сірків (колись 

дружком був на весідлі), шанував їх і охоче взявся викона

ти доручення, допомогти. 

Иому залишили м'ясо, щоб він повантажив його з пер

шим черговим пароплавом угору, на Хабаровськ. Кадовби 

ззднили. Мокієнко виніс чорншю та квач і одразу ж з a
;..r а р ку в а ли вантаж- написали, куди, кому, що і від ко

го. Потім виписали ще й накладну, як належить, і заліпили в 

пакет, зазначивши в ній те саме, що на кадовбах, ще й інші 

подробиці. Це вже Мокієнко, - він був акуратний і хоч пи

сав, як курка лапою, і не любив взагалі писати, та любив 

відвантажувати. А тут ще треба було прислужитись прия

те.1еві. 

Так х.1опці викона;тш батькову умову з ОКДВА, відпра

вили м'ясо. - Блюхерові за rвинтовочку! - сміявся Гриць 

- Мокієнко допидьнує. 

Сам він "висуванець" з мисливців і бідьш дюбив сам 
промиш.1яти, аніж сидіти на цій "факторії". 

В нього хлопці заночувади. Мокієнчиха - дітня жінка, 
привітна й весела - добре шанувала гостей. Та все розпи
тувала про домашнє. А їй, бач, нудно. Сини десь на пантов

ці, дочка у Владивостоці на курсах хутряного крамознав
ства. Мати показувада хлопцям, пишаючись, доччині фото
картки: весела, чорнява дівчина (в матір удалася), то в ми-
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саивськім убранні, то в пишній оленячій досі (виставшrа 

ніс і пряде очима), то в городському- панна хоч куди. Ма
ти пишааась, а нишком витира.,'Іа сльози: 

- Боже, де той Вдадивосток! Мучиться дитина з тими 

r;аукю.ш. 

Бурчала на "старого", що задумав "занапастити дити-

ну". 

~рім хлопців, на "заготпункті" ночували ще два цікавих 

типи. Цікаві тим, що бу.1и п'яні і все розповідали один од

ному (бо Мокієнкам давно вже набридло сЛухати), як вони 
' вчора увечорі стріляли ведмедів і як їх ведмеді "мало не по-

ї.ш". Один з них був голова го.1ьдяцького мисливського 

"колгоспу" імени Хатаєвича, з р. Хунrарі, росіянин, на пріз

вище Судаков. Другий- з-за Амура, з річки Анюй- голо

ва якоїсь "сільради", Тищенко Макар, українець. Обидва 

дебелі, міцно "збиті", обидва "не любили випити", ті.1ьки 

один - Судакав - низенький, забайкалець з походження; 
другий - здоровенний амурець, лубенець з походження. 

Вони щирі приятелі, хоч розділяла їхні хати тут територія, 
па якій могла б вміститись ціла, скажім, Польща. Приятелі, 

--бо й Судакаву серед гельдів нудно, і Тищенкові на Анюї, 
де його держава (сільрада) престяглась на яких чотириста 

кі.1о:.tетрів, а в ній лиш двісті чоловіка підданців і розкида

ні так, що дідько їх знайде, коли, скажім, треба край випити, 

-- теж невесело. 

Раді, що зустрілись, вони закубрячили. Але почали не 

тут. Вони, бач, ходи.1и по нетрах і скрізь шукали літака. Та

кий наказ вийшов - усім шукати. А як то робота марудна 

(знайди його, де він упав у цій проклятій гущавині), то вони 

ходили і, де тільки були добрі люди, - там і пили медавуху 

або спирт. І хоч людей було рідко, зате пили подовгу, -
пробували, в кого міцніша. Отак учора, надудлились и кри-

вого Терешка, вони ... "rшли собі на смерканні і шукали лі

така". 

-Коли гульк,- оповідав Тищенко, -стоять! Чорні

ють! Лишенько- ведмеді! Ми за бердани- і давай поли

вати. Били, били ... таку с-q>ілянину зчинили! А далі я й пи-
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таю: ';Судаков, скі;zьки дураков?" - "Два!" - каже Суда

ков. Бо ми ж тії пеньки так порешетили ... 
Судаков притакував п'яно го.1овою:- "Верно, Макару

ша! .. Ето і єсть. головокружевіє от ~спєхов... Стрєль

ньом-ка!" 

І вони "стрі.lЯJІИ", черпаючи спирт просто з туязя. 

~'ранці хлопці вирушили назад, вгору по Мухені. 

А діставшись до вершини, уже пішли пішки додому. 

Тією самою стежкою. Григорій прагнув скоріше додому. 
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Р О З Д І Л в о с ь м и n 

ОСІНЬ У ТАйЗІ 

Ho.m достиzає винтрад 

Непомітно мина.1о .1іто. Промайну.1о, як один погожий 
день, і надходила осінь. Золота осінь, ко.1и достигає вино

град у тайзі, коли набряклі червоним соком rрона його об

тяжують .1ози, випромінюючи сонце увібране в себе і відби
те в блискучих росинках. 

Піс.1я пантування х.1опці пробу.1и вдома о~'Іише п'ятЬ 

днів, та й ті п'ять днів коси.1и траву на старій пасіці, кіломет

рів за десять, "за харч", мовляв Грицько, кепкуючи. А нако

сившись досхочу, Грицько з Григорієм вибули вдвох на 

верхів'я річки Іман. 

Старий з дочкою порався вдома на пасіці- бра.1и мед. 

А потім зібрався везти панти та й дещо зробити для осін

ньої й зимової "кампанії":- то умови поск.1адати, то взяти 

авансом шкіри, чобіт, чи там ще чого. А Хо~1опцям звелів з'їз

дити на Іман та й поробити все, що треба. А що треба, то 

вже Грицько знає. 

За ці дні вдома Натадка ще більше наче зчужіла- сто

ронилась Григорія. Чи то зумисне, чи то так виходило, а.1е 
все десь обминала і бу:ш якась задумана, сумна ніби. То ж 

Григорій зрадів нагоді помандрувати десь подалі. Хай, мо

же, воно в нім уляжеться, дихо оте його, хвороба ота. А ко

.'lи х.1опці від'їхали, забравши з собою Нерпу з Рушаєм, На

талка ста.·ш ще сумніша. Іноді така сердита, що навіть на 

За.1ивая гнівалась. Заливай лишився вдома, хоч поривався 

був разом з іншими побігти, та господиня його не пустила. 

А подеколи на неї несподівано "находило", і вона ду

рі.1а, чи пустувала, як маJ{а дитина. Стрибала з Заливаєм на 
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річці по камінцях, поки котресь не плюхалось у воду з усьо

н' розгону; гуJІяла з ним у палочки-стукалочки, а то й стри

ба.1И разом через високу лату наввипередки. Чисто дівча ма

.1е. Або ставала на _колоду і, приклавши руки до вуст, викли

,,а,1а мавок у горах, дражнилась, - кричала дзвінко і дослу

ха.1ась, як її голос повторювався безліч разів. Заливай і со

бі гавкав, а йому відповідало кільканадцять псів одразу. 

Здивований пес аж поривався туди, щиро переконаний, що 

ІІС з ним перегавкується ціде собаче товариство. 

А то десь зникала на цілого півдня - десь лежала чи 

б.1укала в лісі, а приходида з вогки~ш очима і тиха така, 
с.1ухняна, лагідна. 

Мати бачила все, дивилась на дочку пильно, зі смут

ЕО:\1, а.1е нічого не говорила. Розуміла - дівчина на порі, от 

і нудиться. Такий вік дівочий. Сама не знає, чого їй треба. 

Теж була такою. 

А раз мати запропонувала їй: 

-Може б ти, доню, поїхала до тітки в Київ та погости
.1::1. (Така думка - там і хлопців, і дівчат доста, хай покру

титься межи людьми, подуріє). Пам'ятаєш, як ти їздила то

р:~-: у.1ітку, саме оце, як виноград достигав? 

Наталка обійняла матір і засміялась. 

- Ні, мамо! Чого я там не бачила? Я хочу бути коло 
Б:1С. 

- Відкою1 це ти стала такою мамійкоЮ? 

-Оттак! Чого це думають всі, що я така сердита та не-

гарна. Хіба я така, мамо? 

- Та ні. Тільки ж і не мамійка ти. 

--А от і мамійка! Мені іноді вас так шкода. От ми їзди-

:чо та й їздимо, а ви самі вдома. І скучаєте, ажи? Як і я іно

д: без вас ... 
- Дитино моя хороша, - раділа мати. - А, може, та

ЕІІ поїха.'Іа б до тітки? 

-Ні, ні, мамо! Ні, ой ні, ні! 

І обіймала матір, і обертала навколо себе. 

Пrrr.m Робінзонада 

А хлопці їха.1И собі на південь схилами Сіхоте-Аліня. 
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rхаJІИ довго (чотири дні), поки не прибули на місце. Крім 

рушниць, харчів тощо, ма,1и при собі ще дві коси, при

мкнуті. 
·там, де в Іман впадає широка та буйна притока Ара:му, 

нижче річок У.1ахеза та Санчихеза, стояв на невеликім дже

ре.lі невеJІикий барак. Це давня Сіркова заїмка. Тут хлоп

ці й отаборились. І жили собі безжурно, весело. Як два Ро

бінзони. В тайзі була пустеля щодо .11юдей, - на сотні кіло
метрів не було ніякого житла, хіба, може, де живий який 

манза-звіролов. Лише за сто кілометрів угору було селище 

старовірське, невелике, хат на десять, що зва;rюсь Диди. 

"Хто куди, а я в Диди" - жартував Грицько. А вниз - до 

самої залізниці майже, - пустеля, на цілих двісті кІлометрів. 
Там, нижче на Імані, багато лісозаготівельних бараків, але 

~'.1ітку вони пустують і лише зимою набивається туди люду. 
А.1е то там. А тут і взимку пусто, лісозаготівлі сюди не до

ходять. Хіба тільки яка експедиція проїде вгору, або старо

віри по льоду поїдуть вниз до міста Іману. 

А нетрі тут первісні і незаймані, як, далебі, ніби в ціJІому 

Зеленому Клині. А рослинність - "як у субтропіках", - ду

мав Григорій, спостерігаючи фJІьору. Він пригадував гео

графічну карту і виходило, що вони десь на рівні Сочі, або 
Севастополя. 

Отут і жили. Нікуди не квапились, пеклись на сонці, го

дували комарів та гнуса, ловили гачком рибу (для сміху), 

стріляли качок іноді для стрілецької вправи. Качок було тут 

чимало. Насідають рядочком на смужці ріні, межи бистрою 

водою та кущами і пишаються. Котрі були ближче, хлопці 

не чіпали, не цікаво, котрі далеко, метрів за триста - чоти

риста, -стріляли "в-сидячку". Особливо цікава була качка, 

так звана к .'1 о кту ш а - японська качка, дивна своїм 

оп і ренням. 

Так і жили, тішились. А межи цими ділами так, для роз
ваги, виконували батьків наказ, - косили сіно по сопках, по 

гадявинах над Іманом і заготовдяди сам од о ви, - па

стки такі. А як у них календаря не було і поспішати будо ні

куди, бо в шию ніхто не гнав, то вони й не квапились. Нако

сившись або нагрібшись, >tиділи вдома, проти сонця го.1я-
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ка, і стругали химерні па.1ички з зубчиками та плескаті кі

аочки з зарізами. В ці.1ому два таких кі.1очки і прутик ста~ 

нови.1и пристрій, т. зв. "тунrузьку насторожку". Проста і 

воднораз так хитрр придумана, що аж дивно. Склади два кі

.1очки, пок.1ади межи ними прутик з вирізами, а тоді підстав 

під колоду- колода, підперта цим пристроєм, стоіть і сто

ятиме хоч рік; та досить торкнути за прутик, як кі.1очки роз

падаються і колода падає. Це тунrузька пл а шк а. Зруч

на тим, що кі.1очків можна наробити цілий мішок і носити 

::: собою, а ко.1од уже в лісі досить. Яку хоч підіпри, - і вже 

тобі само.1ов. Знай ті,'Іьки, де поставити та як і чим наживи

ти. А то ще є "кудьомки", але їх треба робити на місці ... Це 
все для дрібного цінного хутряного звіря і такого, що руш-

ницею в цім .1ісі його не добудеш, як от ко л он о к, с о

.1 он го й, куниця, харза (сестра куниці), горностай тощо. 

А заготов.1яють і к.1адуть на місце ці всі причандали зазда

.1егідь, ще з .1іта або з ранньої осени, щоб вони там облежа-

.1ись, щоб набрали місцевого духу, щоб потім звірок не са

хався, як самолов наставлять. Це все розповідав Грицько 

своєму помічникові, щоб знав, що й до чого. 

Робота була не важка, харчі добрі, - тож хлопці жили 

собі, як на відпочинку. Дні спершу лічили, робили затіски, 

потім збились і виріши;r:ш чинити за дідівським правилом
''врем'я само покаже" та "якось то воно буде". 

Настругавши па.1ичок доста, щодня сідлали коні й їха

.1и непрохідними нетрами, де "сам дідько ногу зломить"; у 

відповідних місцях вирубали метрові товсті колодки, розко

.1ювали їх і так клали, зверху клали набір "паличок", а на 

дереві, побдизу, роби.'Іи добру затіску. Так помалу зробили 

рейд кі.1ометрів на сорок. І наразтикали таких паличок та 

наробиди затісак до .~1иха. Затіску од затїски видно. Оце й 

ді.lО В НИХ. 

Так не ог.1яді.шся, ко.:lИ минув місяць - надійш.'Іа уже 

справжня осінь, з прозорим небом, з ранішніми морозами, з 

інеєм на травах, з павутинням на всьому. Достиг виноград і 
х.1опці щодня набивали оскому так, що не могди нічого 
ІСТИ. 
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Би 'ІІохтщя 

А в нетрах уже ревіди ізюбри. Надійшла золота пора -
пора кохання. Могутній дивний бог вийшов на золоті, ося

яні вечірнім сонцем бескеття, і в рожевій імлі надвечір'я ого

;юсив й прихід - просурмив на всі чотири сторони і стого

лосі лунlі рознесли той клич по всіх усюдах: "Любіться! Ша

дійте! Божеволійте! Бийтеся за неї- за .~1юбов! Протинайте 
один одному груди! Ламайте кості, збивайте роги! .. І бе

ріть, беріть тих мрійноаких самиць за правом сильного! Лю

бітесь! Множтесь! .. Слава хоробрим! Слава сильним!" 
І котились стоголосі луни, регота.'Іи потужно в нестю1і 

бескеття. Рев.'Іи ізюбри. Місячними вечорами, млосними ран

ками, тьмяними, мрійними надвечірками. Шелестіли нетрі, 

тамували шалені вибухи нестримної жаги і охороняли бої 

лицарські та смертельні змагання за право на .'!юбов. І лиш 

рев котився далеко - десь з хряском бидися вогненнозорі 

коханці і дивидися на них граційні самиці, чекаючи, поки 

продлється кров, і гордий, нетерпеливий, шалений від при

страсті переможець підійде без заперечень ... Чекади й трем
тіли, готові. Хвилювались. 

По нетрах, по бескеттях, ходив бог з задотою сурмою, 

бог кохання. 

ЗатикаJІ Григорій вуха, а бог сурмив, сурмив у них. Ран

ками і вечорами Григорій просиджуван цілі години, впиваю

чись відголосками тієї стихії. Було йому тужно. І кипіда в 

ньому ?:ров. І хотідось йому стати і заревти, потрясаючи 

все, викликаючи свою долю до бою, і поламати їй ребра, по

топтати її ногами. В лютім нападі помсти розтрощити її ... 
Думи пдивди, як пдине вода в широкому Імані, - го:;,ю

нить срібними годосочками, пдюскотить, воркоче ніжно, ва

бить, вмовдяє, кдиче і утікає, ховається в імлі. 

Над падями,-над кряжами стеляться тумани, ніби та:-.1 
ходять дівчата і напинають намітки, хочуть затулити міся

цеві очі, -нехай не дивиться: гріх! 

Давно бу.'Іо пора додому, і вони були б уже поїхали, бо, 
мабуть, батько бурчить уже там, та Григорія вкусила гадю
ка, як босі склада.'Іи сіно,- то ж вони мусі.'Іи ще лікуватися~
Грицько пере.1якався був, \:ам Григорій теж розгубивсь, а.1е 
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не показав цього. А вкусив "щитомордник" - страшна, от

руйна гадюка. Перше, що Григорій зробив, це піймав щито
:-.fордника і розчавив його. А потім став випробовувати всі 
будь-коли чуті зас.оби- такі відомі серед усіх тих, кого га

дюки ніко.1и не кусали. Перше - перев'язав ногу ременем 

вище коліна так, що вона за яких п'ять хвилин геть посині

.'Іа, як печінка, аж Грицько перелякався, а з виразки висту

лида крапе.шнка крови. Потім на команду Грицько відкрив 

патрон і насилав на ранку цілий заряд пороху, але запалю

вати вагався (ану ж, як одірве геть ногу) і одмовляв від 

цієї, хоч і "вірної", але тяжкої операції. Зійшлись на тім, 

що Григорій половину пороху струснув, а половину таки за

па.шв. Иому і в очах потемніло від спалаху. Але нічого, не 

кричав, лише трохи зблід. Пачекали трохи. Нога пухла далі 

й бо.1іла, головне, від того, що набрякла від перев'язу. Не 

:~:авши засобів, Григорій, керований зухвадою, але глибо

кою вірою в те, що "його ніщо не бере, не брало, то ж не 

візьме й тепер", - наклав на ногу компрес і розпустив ре

:ІІінь. І клали сіно далі, але вже повзувалщ:ь. До вечора но

га так спухла, що Григорій не міг ходити. 

Другого дня було гірше. Григорій блював, нічого не хо

ті.1ось їсти, але їв через силу. Грицько був в одчаї, вимагав 

негайно їхати, але Григорій заспокоював і тримався спокій

но сам. Чотири дні воював організм з отрутою. Це була ціла 

трагедія для Грицька - спостерігати і не мати сили якось 

допомогти. Він висував силу проєктів - їхати в Іман, їхати 

назад, з'їздити до Диди до знахарки - і хотів все негайно 
здійснювати, та товарИш спокійно, але рішуче забороняв. 

Кепкував. Наказував. І Грицько, х.1опець не абиякої крутої 

вдачі, скорявся. Упевненість і добрий настрій друга його за

спокоюва.ш. Кінчалось тим, що Григорій був правий - ні

якої ха.1епи з нюх не ста.1ось. Ще чотири дні - і він ці.11<о:-.х 

видужав. 

Проте багато днів вони змарнува.1и. 

l(o.m (і/1 ру є h'POІJ 

Х.10пці надума.1и бу.1и вже збиратися додому, як тут 
прибіг Зааивай, а саідом за ни:~-х приїха.1а ... Ната:1ка. Кінь під 
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нею був мокрий і аж тремтів, - то ж гна.1а без сталого від· 

починку, без зупинок, либонь. А сама ... сама була спокійна. 
Побачи.1а ще здадеку, що хлопці живісінькі, і була спокійна, 

весе.1а. А до Григорія навіть байдужа. Не наближалась до 

нього, уникала зустрічатися поглядами. 

їхавши назад, зупиншшсь на Бікіні, там·, де він, склав

шись із бездічі струмочків, тік уже широченькою річкою. · 
Тут стояв курінь. Тут днюва.'!и. Натрапи.1и на барсовий слід 

і ходи.1и по.іlювати, за.іlишивши усіх собак "вдома". В гуща

вині на такім подюванні собаки зайві - заженуть десь і не 

вгаядиш. Думади так заскочити. 

Довго нишпориди, але без нас.1ідків. Так і обдишили. 

Зате натрапили на цікавіше ... 
Уже сонце похилилось на захід і заходило надвечір'я, 

як вони сиділи потомлені на ко,1оді в гущавині перед вели

кою гадявиною. Відпочива.1и. Сиді.1и мовчки. Десь далеко 

сурмив ізюбр і луна котилася нетрами. Він починав з низької 

ноти і підносив її дедалі вище, до ша.1еного баєвого реву

виклику. А у відповідь - тільки луни. 

Григорій сидів поруч з Наталкою. У нім вибухла те, що 

він був приспав уже. Вибухла з дикою силою, заболіло, за
стогнало, - та він сидів і мовчав. Слухав, як у скронях тов

четься кров. А Наталка байдуже, зосереджено, замріяно 

:!'.1айструвала щось із кори. Вправно. Мистецьки. "Почекайте, 

ось буде диво". 

У неї була вже готова сурма- ріг з молодої кори, зви
нутої спіраллю, завдовжки з метр. Тоді зробила пищик, по
пробувала, застромивши його в дівочі губи,- "пищить", а 

тоді вправида в вузький край сурми. Приклала до уст і стала 
чекати задумано. А коли знову проревів далекий ізюбр, На

та,1ка нахилилась і, підіймаючи сурму вгору, відтворила 

пристрасний, баєвий ізюбриний рев. ШаJrений клич. Луни 

пішли вистрибом, покоти.1ись туди, на поклик. Артистична 
провокація! 

Секунди бігли з дзвоном. І раптом пролунала відпо: 
відь ... Знову виклик ... Знову відповідь ... Ближче ... Ближче. 

Розпалений бик гнаfі десь, забувши про всяку обереж
ність, .1амаючи хащі. 
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Мююво.1і у кожного руки самі намацали зброю, підко

риючись стихійному, с.1іпому інстинктові МИСЛИВЦЯ. А на~ 

т~1.1ка викликала і за кожним разом тихше, "віддаляючись". 

І вже чути було, ~к тріща.1о суччя під ногами розпа.'!еного 

рогатого лицаря. Тупіт ... Ось він, б.1изько, став десь, СJІухає. 
ч~шхає ... 

Наталка мовчить, завмерши, мерехтить очима ... 
Раптом з другого боку, - і зовсім близько, - інший 

рев. Другий бик! Поспішав, видно, мовчки, до ревища двох. 

Перший, зачувши, проревів так, що в Григорія і серце 

затремті.10. Не від страху, ні. Не від азарту, ні. -Від почут

тп в тім реві сили, стихії, мужньости розпаленого самця, що 

їюго пристрасть та ревнощі доводять до самозабуття, до 

Gожевіл.1я. 

Тріщання кущів. Мить ... І ось він на га.'Іявині. Близько, 

ступнів за сто .1ише. Став. Тремтить увесь. Послухав. Чмих
нув і, нахиливши го.'Іову, прикрашену могутніми рогами, ко

пнув землю, а тоді, видабуваючи десь з звіриного серця 

спершу низьку ноту, підносить голову на витягнутій шиї і 

підносить ноту. Вище. Вище! Доводить її до найвищого на

пруження, викидаючи в небо все, що в нім вирує і кипить ... 
І видно, як з розкритої пащі йому йде пара, мов дим, над 

червоними яснами. А око, налите кров'ю, мерехтить ... В цю 
::-.шть короткий рев, скоріше стогін, і на галявину виламуєть

ся другий ізюор. Став, пирскаючи, копає землю ... Тремтят~ 
до бою один і другий. Поча.'Іи сходитись. 

Два демони, дві си.'Іи, - втілення цілого цього світу. 

Ста.1и один проти одного, витягли вниз шиї, нагнувши голо
ви - ріг проти рогу. Копають землю, аж вона летить геть, 

водять боками. Чмихають. Раптом зводяться цапки і б'ють 

один одного ногами з ляскотом, із стогоном ... Одного тако
го удару досить, щоб пробити людину наскрізь. 

Розходяться, копають землю і знов ... Упираються ро
гами один в одного, аж дускіт іде. 

Григорій припав до них очима, як і інші присутні. Не 

Jиха.в. А два красені, два горді демони шаліли, стогнали в 

героїчних позах борців за любов, за самиць, за право воло

Jіти ними. Десь вони та:.-.1 стоять і див.1яться ... Григорій хви-
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JІювався. В ньому кипі.JІа кров. Він зціпив зуби, сидячи біля 

дівчини, бі.'Ія свого болю, бі.'Ія своєї згуби. 

Тут тремт.lИва дівоча рука схопи.1а міцно його за лі

коть, його наче вдари.1о струмом, - повернув голову ... Але 
Ната.1ка дивидась не на нього, вона аж нахидилась вперед. 

впинаючись б.1искучими очи~Іа в ізюбрів. А очі, очі! 

Чи це вона йому зве.1іла натиском руки, чи це бу.1о наг

.1е, шалене почуття ревнощів, - він швидко підкинув руш

ницю і вистрі.1ив, не здаючи собі справи. 

Мов ударені баискавкою, ізюбри кинуо~1ись врозтіч. 

Один щез в хащах, а другий чкурнув просто на них. "Влу

чив" -майнуло Григорієві в го.1ові. Ізюбр, мало не потоп

тuвши, про.1етів над ними, мов вітер, і подався хащами. Всі 

втрьох схопились і, як хорти, подао~1ись слідом. Гнали, ПРJ:і· 

гинаючись до трави, опановані непереможним, диким ін

стинктом пращурів. На травинках де-не-де бу.,lИ краплі 

крови ... 
Довго тропили. 

І догнали ... 

На марі, зав'язши по черево всіма чотирма ногами, .'Іе

жала горда тварина, витягши по траві гарну, пишнорогу го

лову, і зрідка стогнада. Піднімала голову вгору, вгору на ви

тягнутій шиї, хапала ніздрями повітря і знову клала її на 

траву із стогоном ... І знову ... 

Григорія наче хто враз шеминув ножем у серце: 

-Це ж ти! Це ж ти так ... Зацькований ... Ось так .... 

Зацькована, смерте.1ьно поранена тварина, не в силі 

видертися, в останній аrонії піднімала голову високо і диви

лась, ДИВИЛаСЬ ЗДИВОВаНИМИ ВОГКИМИ ОЧИМа На СОНЦе... 3 
ніздрів, разом з повітрям вилітали криваві росинки ... А по
тім клала тую голову на траву із стогоном- "у-ф-ф!!." 

Григорій миттю підняв рушницю і вистрілив. Повернув

ся круто і. пішов. Пішов. - "Ще нехватало, щоб тебе жив

цем вовки гризли". Бачив лише, як тварина, немов ударена 

громо:\f, рвонулась, вихопилась із багна усіма чотирма нога

:\JИ і впа.1а набік нерухома. 

--Куди ж ти? Куди ТІ{?!- гука.1а до нього. А.1е він, не 
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обертаючись, ішов да.1і. Навпростець. А в очах ... 
А в очах йому стоя.1и сльози. 

* * * 
З того ізюбра, з ніжок, пізніше Наталка пошила собі 

у н т и, лапчаті. Чотирьох ніжок було мало - це лише на 

один унт,- а.1е вона добавила ще чотири від тих, що бу

ли з пантування, і пошила. Розцяцькувала їх горностаєвюш 

сніжинками, оторочила риссю. А наставку шовкову, чорну. 

вигаптувала жовтою і червоною заполоччю. Але ці ніжки 

Gу.ш замітні серед інших, глянеш - одразу видно: то .'Ііт

ні, а це осінні- "ревічні", з тієї пори, коли ізюбрі дуріють 

з пристрасти ... і гинуть. 
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Р О З ) І Л Д Е В'Я. Т ll 11 

ЗИМА 

11 r рrд вe.m1ШJt 1W.fi06amlJШ 

Піш.щ сніги. Вдарюш морози. Тайга вбра.1ась у нові 

шати. Осінь тут золота, а.1е швидка, коротка. ~·же в жовт

ні поча.1ась зима. Зайш.1а пора "білков'я" - гаряча пора 

ддя :vшс.щвців - пора полювання на вивірку та на всякого 

хутряного звіря. 

Ко.1иб іш.1ося ті.1ьки про по.1ювання та про екзотик)', 

ми б тобі, читачу, розповіли, як :чис.1ивці наші здобува.1и 

рисів, ловили колонків та солонгоїв, "капканшш" вовків; 

розпові.'ІИ б і про те, як вони стрі.1яли вепрів. Але не про те 

:мова йде. Скажемо тільки, що вони тим і бу.1и зайняті. Зра

зу, як пішла "ходова" вивірка, піш.1и за нею по нетрах і на

ші 'мис.1ивці, здобуваючи в день по тридцять-сорок штук. 

Так днів п'ятнадцять навздогін. Зайш.1и грець його знає ку

ди. А "ходова" вивірка- це та, що мандрує (міrрує) ціли

:-.ш арміями, з краю в край, шукаючи ліпших харчових баз, 

переходить рівнини, перепливає ріки і йде, йде. І от в мо

мент, ко.1и вона дозріла хутром своїм, ідуть по неї мисливці. 

Але й білкувавши і іншого звіря здобувавши, вони все 

чекали на момент- на справжнє полювання, на путнє, на те, 

що стрясає всіма нервами, але й дає великий заробіток. 

Відполювавши ходову вивірку, повернулись і кину.1и 

жереб, куди кому йти на місцеву та й на іншого звіря, - чи 

Gатькові з Наталкою на Голубу, а Грицькові з Григорієм на 

l)ікін та Іман, чи навпаки. Хлопцям випало на Бікін та Іман. 

З морозами та снігами і мисливці вбралися у нові шати. 

~·же не взува.1и і ча гів, а взували унти "половинчаті", а звер-

' 
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:'І:У ре:-.1узи- шкіряні хо.1оші, напущені на унти і підперезані 

пасо:-1, щоб не набивався в унти сніг. Поза тим одяг у них 

6ув :-.1айже літній, бо у важкій одежі по нетрах не ходити

:-.Іещ зіпрієш, хоч· би й на п'ятидесятиступневому морозі . 

• lише вози.1и з собою ко з .1 яки, про всяк випадок: як де 
з~·пинятись ночувати -- то одягати. 

Григорій у мисливстві намагався забути про все - про 

свою дурну долю, про невідоме майбутнє; намаг~вся не ди

витися вперед, забувши про ввесь світ. Хай, все одно, там ні

чого не видно. Ліпше не думати, жити, поки можна, дихати, 

.Jивитись на сонце, що еліпило геть, сяючи та мерехтячи в 

снігах, підстав.1яти груди під вітер, слухати, як шумлять 

~-:едри верховіттям ... Часто, заслухавшись того шепоту, тієї 
казки зимової та замилувавшись вивіркою, забував навіть, 

шо йому саме в неї, в ту вивірку, треба стріляти. Вивірка з 

того ма.1а користь - рятувалась від смерти. 

Х.1опцям у мисливстві спершу ве.'Іось кепсько. Було ба

гато снігу. І хоч на кедрах та ліщині було сила горіха, проте 

вивірки місцевої було мало. Ходова ж, пройшовши, не тіль-

ки не затримаоіlась, а й потягла з собою десь навіть місцеву. 

І\о.1онок зійшов десь з осени ще - в нетрах було мало ми

ші. тож пішов десь на рівнину за нею. Де-не-де трапиться 

елідок - ніби хто потикав трьома пальцями, складеними 

н~·чкою. - .1анцюжок на снігу- то нишпорив колонок. І то 

понад джере.1ами, де менше снігу. Але даремно старався з 

усіх си.1 Рушай відшукати його, - колонок гулькне під сніг 

і та:-1 хо.J.ить собі по дуплянках та по камінних розсипах. 

На І:.tані х.1опці попідіймали - тобто настановили -
всі ті са:-.Іо.1ови, що заготовили були з літа, і з тим пішли на 

Бікін. назад. Там - ліпше. 

Старий Сірко з Ната.1кою повернулисьнаБікін теж. Во

но на Го.1убій було й нічого, та Наталка в одну душу -на 

Бікін та й на Бікін. І сниться їй той Бікін. Там, мовляв, ліпше. 
І-Іа Го.1убій вони трохи попалохали вепрів та "закапканили" 
три рисі. А одну Наталка піймала живцем. 

::І.овго гна.1а вона її "в-зрячку" по снігу. Цілий день. Оце 
зажене на дерево, відійде і чекає, поки вона знову зстрибне 
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на сніг, а тоді знову за нею ... Поки не втомила остаточно. 
А да.1і наверну.1а її на широку падь, дала їй вибігти на чи

сте, та як припусти.1ась слідком на лижвах, мов вітер. Не в 

спромозі втекти уже, - рись перекинулась на спину черевом 

вгору, випустила пазурі і зайняла так оборону. Наталка 

швидко скинуда лижву з правої ноги і спокійно поставила 

Іюгу рисі на живіт. Нога взута в дебелий унт, а в середині ще 

іі товста козуляча панчqха. Рись вхопилась мертвим похва

том за унт, егородила в лосину шкіру пазурі та так і закляк

.па, не випускала. Ба, вона хоч і хотіла б випустити, то вже 

не змогла б. Ноги зімкнуло корчем од страху і люті, а пазу

рі в'їлись в шкіру і їх годі вже було визволити так просто. 

Та з тою риссю не повелося. Коли Наталка вже на табо

рі скида.1а унт разом з риссю, тая вража кішка хапнула її па

щекою за ногу. Прокусити - не прокуснла шкіряну панчо

ху, аае Наталка скрикну.11а від несподіванки. Налетів Зали

вай, як демон, і без ніякого попереднього слідства просто. 

з:щавив тую рись, та й уже. Наталка і не шкодувала. Взагалі 

її щось нічого не цікавило. її тягдо на Бікін. 

А на Бікіні знайшли своїх, що вже були тут. Тут вони 

ІЇ полюва.ш гуртом. 

Бу.1о багато страшного. Було багато веселого. Було ба

гато радости й сміху ... А.1е хто про це знає! Наталка бави
Шісь, як мала. Там, де треба було серйозности, вона дуріла. 

Псува.1а іноді полювання, але ні трохи тим не журилась. Во

на була навіть смілива, як дитина, бо їй, либонь, не відоУ:е 

6~·.1о почуття страху. Лише Григорія вона боялась. Та він з 
тим звикся. Він і з того вже радів, що вона тут. 

Ніко.ш не забути йому одного епізоду з цих днів, що 
був у нього з нею, з цією дикункою, зв'язаний. 

Т(інпю дружби. "Злодюжка(( 

Якось пішов він білкувати з дубельтівкою. Далеко за
йшов і ходив собі по кедрачах, задравши голову, непомітно 
заходив все далі й далі. Часто стояв і, замість стріляти, ди

ВІІвся, як вивірка порається з биркою ... І згадував того бу
рундучка, що він його пограбував колись, як ще вперше 

опинився в тайзі. Як то ві!\ тепер поживає? .. А коли ЕЖе мав 
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вертати, бо було нерано, несподівано почув тріскотняву, 

якийсь підозрілий ше.1ест. Глянув- на нього йш.1а ціла че

реда якихось тварин, нишпорила. Григорій хвилинку поду

мав, побачив висс;>ченний виваротень поблизу і вмить ви

дряпався на нього. За хвилину те місце, де він щойно стояв, 

і навко.1о нього захопшш вепри. Вони нишпорили під сні

го:\1, хрумкади, чавкоті.1и, розмелюючи щелепами кедрові 

бирки і вибираючи горіхи. До .lИха їх! Тут буди і невеликі 

л!дсвинки, і ве.шкі вепри. А один був здоровенний, як бугай, 

- -ходив у центрі, а все менше сновиrало навко.1о нього, -
він, як гора межи всіх. Григорій збагнув, що це і є отой "сі

r:ач" -отаман вепрячий, що про них розповідають страшні 
речі. Тут .lИше він пошкодував, що опинився отак з дробо

внко:vr, а не з rвинтівкою. Стре.1ьнути шротом - це тільки 

н~1шкодити. Вепр - не вивірка. А "сікач", почувши люд

сr,кий дух, гуркав, злостився. Щетина на нім, як на їжатцеві, 

стоїть пи.1кою по хребті. Високий на ногах, грудастий, ри.lа

тий і сухозадий. Страшна потвора. Ік.1а підібгади верхню 

губу й стирчали, мов ножі. Стре.1ити, щоб розігнати - не 

1\Іожна, бо сікача не з.1якаєш. Навпаки, він, розлютиться, то 
nевно геть увесь виваротень розтрясе. Шкоди ж йому від 

шроту - як від бузинової пукавки. 

Проте вепр його не бачив, бо дуже д.'Ія нього зависоко. 

Григорій був зодягнений з.1е дая довгого сидіння на тa

r:o:-.ry високому, почесному місці, а вепри не квапились. Чав
r:оті.lи навко.1о: напа.1и, бач, на ве.1икі поклади їжі. Ех, якби 

оце rвинтівка та Сірко з Сірченятюш,- було б діло! Сікач 

1::.1ька разів підходив під виворотень, і Григорій відчував, 

я:..: той виваротень схитується. Чухається, сатана! Почав 

пгдати сніг. Піднявся вітер. 

Нарешті Григорієві урвався терпець, - прокдяті "чуш

ЮІ"! Він спересердя вистрелив. І просто таки сікачеві в мор

ду. Така думка бу.1а: "Перелякаю, очі повибиваю". Постріл 

зробив нааежне враження: роз.1ючений, ущіпнутий шроти

нами, вепр оскаженів, почув ворога, гуркнув і кинувся на 

виворотень ... І він би той виворотень, мабуть розкришив би, 

якби не стааася незрозуміла несподіванка ... 
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Миттю ввесь табун і сікач вкупі кинулись навтьоки, за-

тріща.lи по всім аісі і щезаи, мов і не будо їх. ' 
-- "Тигр! Дадебі, так." - З Грицькових оповідань Гри

горій знав, що в цих краях за тутешніми законами едідом 

за вепрами неодмінно ходить тигр, - "пасе їх і з того жи

ве". 

Така не виключена мождивість - зустрітися з тигром, 

:-.~авши дубе.1ьтівку в руках, була не зовсім приємною. І хо

ча знав і те, що "кішка" ця людини боїться та перша її ні

коли не зачепить, але ... ану ж, як він гододний. 
Проте ніякого тигра не бу до, та й хіба тут углядиш що? 

(меркало. Крутида веремія. 

Мавши вибір між можливою смертю в звірячих пазу

рях і певною смертю на виворотні від холоду, Григорій по

чекав мить, пос.1ухав, а потім рішуче з.1із і пішов. 

Але куди йти? Сніг сипав такий, що нічого не видно. Ві
тер крутив віходу. Темно ... Тут ті.1ьки збагаув, яку зробив 
дурницю. В нього не тідьки путньої зброї не будо при собі, 

а й сірників. Отже ніяк було й вогню розкласти. Якийсь час 
ішов з упертости. Але куди йшов, не знав. Опинившись в 

безнадійному становищі і знаючи, що зайшов дадеко та що 

йому не виблукати вночі, вирішив чекати, поки вщухне ві

хо.lа. А щоб не замерзнути - вирішив тупцювати навколо 

товстого дерева. Так він крутився довго. Разів кілька про

бував запалити вогонь без сірників - насмикав вати з ку

цини, понатикав її в патрони і стріляв ... Так він розстрідяв 
усі набої, а вогню не розпалив. Пройнята потом, вата не 

т.1іє, клята, - покурить-покурить та й гасне. 

Трохи перестало крутити. Тоді він пішов далі, поліз по 

снігу напропуд. Стомився. Веремія тим часо·м закрутила ще 

дужче. Тоді сів між кедрами і вирішив чекати ранку. 

Тримався з усіх сил, щоб не задрімати, бо знав, що тоді на

вряд вже, чи вийде він переможцем в цьо~fУ дурному зма

г<Jнні з стихією. Тримався, тримався ... і задрімав. Власне, не 

задрімав, а сидів і думав про всяку всячину ... Розбудив його 
сторонній дотик. Схаменувся,- перед ним стояла якась тва

рина і иlИЗЬКаЛа ЙОГО В НіС. 

За.'ІИвай!!! ' 
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За.швай радісно загавкав. По хви.1і підійш.1а постать, 

вся бі.1а, за.1іПJ1ена снігом, - десь брьоха.1ась по пояс у сні

П1Х. Натаю<а! Важко дихала. Вибилась із си.1. 

-Живий?- спита.1а відсапуючись. 

- Живий, - відгукнувся стримано. 

Довго відсапува.1ась. Потім сказа.1а сердито: 

-Хто ж так ходить?!. От іще ... 
Бі.1ьше вона нічого не сказа.1а. Видно, що пройш.1а ба

г::.то без зупинок, без .1ижв та в піть:мі по нетрах. А веремія 

r.:рутида. 

Постаяли якийсь час. Потім піш.1и. Довго борса.шсь у 

снігу- і заб.1ука.ш десь зовсім. Ната.1ка зразу не послухала 

З;;uшвая, що тяг у свій бік, - вона дума.1а, що ліпше орієн

тується, а тепер побачи.1а, що сама збилась. Та сил уже не 

бу~о. Треба чекати. 

Натрапивши на якусь скелю в гущавині, Наталка вибра

.1а затишне місце, під густим дахом сп.1етеного і покритого 

Сf,іго:м гіл.1я. Тут було сухо і зовсім не будо снігу, сухий гу

стий :мох, купа листя, бур'ян. Безси.1о опусти.1ась на зем.1ю і 

сі.1а, притулившись спиною до пня. Григорій постояв і сів 

поруч. За.швай .1іг у ногах. Вогню нічим було розпалити, бо 

у Ната.1ки теж не бу.1о сірників (не зду:ма.1а, як ішла), - то 

ж сиділи так ... 
Розвидня.1ось. Веремія ущух.1а. Вимучена дівчина спа

:І<:, сидячи. "То ж з:мучидась так!" 

Ті.1ьки тут, ті.1ьки в нетрах, у цих жорстоких умовах є 

та справжня аюдська солідарність, що робить героїчні речі, 

як звичайні, як свій обов'язок, і ніхто ніколи не здумає на

звати їх героїчними ... 
Дівчина у сні, не :маючи си.ш тримати голову, обіпер

.1г1сь об щось (то бу.ш Григорієві груди, а.1е звідки їй про те 

знати?) - і так спада. Як ма.1е дитя у матері. Сонна пово

руши.1ась, в.1аштувадась зручніше, :мов на подушці. Спада 

со.1одко, звівши дице трохи вгору, втягши rодову в пдечі. А 

Григорій сидів і боявся рухнутись, боявся розбудити. Хай. 
Нехай спить. 

Вже розвидни.1ось. Бу.1о тихо. 
А дівчина щось мари.1а у сні, посміхаючись. Якийсь див

ний сон б.1укав під її повіками, ворушив бровою, розпалив і 
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рnзімкнув трішечки гарячі уста ... Григорій дивився на ті уста 
і боровся сам із собою. йому хотілося поцілувати її. Ниш

ком. Так, як мати цілує сонну дитину. Раз лише. Вона не по

чує. І він, як з.10дій, дослухаючись до її дихання, тихенько

тихесенько поцілував ... Раз лише. 

Дівчина розплющила очі. Заморгала віями. Здивовано, 

потім злякано. Швидко відхилилась від грудей. Смішно, на

Їnно, торкнула дшюнею за уста, що на них ще горів поці.1у

нок ... І враз спа;тахнула. До сліз. 

Схопилась. Закрила лице руками. А тоді швидко повер

ну.1ася і пішла. Пода.1ась. Навіть вінчестер забула. За.1ивай 

с;Іідом. 

Збентежений, спійманий на злочинстві, приголомшений 

і засоромлений, Григорій розгублено дивився їй у слід. К.1яв 

себе. Вперше побачив, скільки лиха може накоїти один по

ці.1унок. "йолоп, ай йолоп! Як брутально, як нахабно повів

ся він з цією гордою і чистою дівчиною! Алеж він не думав·, 

що вона почує. Алеж від того ти не менший йолоп! Злодюж

К(t." 

Насупившись, Григорій сидів і не знав, чи йому йти, чи 

вже не йти. Потім таки зібрався і пішов, захопивши її вінче

стер. 

Ось і табір ... Вияви.1ось, що вони, хоч і багато вночі 

кружляли, проте замалим не потрапи.1и, буаи зовсім б.1и

зІ,ко від дому. 

Григорій пройшов мимо, поставив тихенько вінчестер 

бі.1я дерева і пішов собі ... "З,1одюжка!" Звернув убік і пішов. 

Наталка, насуплена, чека.1а на крзю галявини. Дивилась, 

не обертаючись, кудись просто себе ... Ясно, їй незручно вер

т:lтись без зброї. 

Паблукати трохи ... 

Повернувся до табору уже тоді, як здалеку почув дзвін

кий Наталчин сміх, веселий, розкотистий. А вона дуріда, ба

вилася з Заливаєм. Химерна, незрозуміла дівчина! 
І 

Після цього наші ловці вирушили додому, щоб встигну-

ТІ! на кутю. \ 
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Різдво в 11ралісах 

Іш.ш майже без зупинок день і ніч, і знову день і ніч. 

-А вже ж Святвечір післязавтра, -лічив старий Сірка 

і хвилювався. Як то він загаявся так! Такого ще й не бувадо. 

І квапився. 

А сніги глибокі, а стежки непроторені, - як не чхай -
вище себе не скочиш. 

йшаи, не перепочинаючи: ї.1и і спади на ходу і коні і лю

ди. Ко.1и б кри.1а -льотом подеті.1и б. А так - брьоха.1ись 

в снігах по вуха. _ 
Сірка все рахував -- знову і знову, намагаюч11сь пере

хитрити себе і, здається, зовсім збився. Ні таки, - вже сьо

годні Святвечір! Так виходило. А додому ще да.1еко. 

Синій-синій та хо.1одний вечір застукав їх в дорозі, мок

рих, як миші, -і від лоту, і від на.1едів, куди вони потрап

;rя.lи, ідучи рікою. 

Замість додому, вийшли на якіс;:, бараки у вершині од

ного з доп.швів Бікіна. 

Старий Сірка здивувався, збентежився, - н о в і б а

р ак и ! Аж куди ласунуди лісозаготів.1і! Диви! А.1еж це не 
ді.1янка Бікінського Ліспромгоспу! 

Ко.1о бараків зупинились, - спочити трохи і посуши

тІІсь, бо nотрапиди в наледь і помочили унти. Це дивна річ 

на замерз.1ій річці nри такім морозі намочити ноги, бродити 

по коаіна в воді. А.1е буває, в цім краї все буває. При товщи

r:і криги в :-.1етр дюдина бродить по воді, як улітку. На пере

r:<!тах вода промерзає до дна, горішня ж течія напирає, кри

Г~l не витримує і реnається, - вода іде nо-верху межи кри

гою і снігом, і горе тому, хто туди вшедепкається, як от на

І'!і звіролови. Та наші- люди бува.'Іі. Трап.1ялося ж, що лю

дІ! і\ ГИНУТЬ. 

Отже, суши.ш швиденько унти та годували коней бі.11я 

одного бараку. В бараці було nовно •lЮдей - ко.1госпи від

бува.lи трудобов'язок на лісорозробках. А насупроти, через 

річку- був другий барак. Але там, кажуть, - репресовані, 

зас.1ані о.юди "заключоні" ... 
Напої.1и коней. Грицько з Наталкою підтяга.11и попруги, 

прибира.1и овес, .1аштувались далі. Небо було синє, холод-

187 



не. Ске;rі стоя.1и, як мури. Ліс занімів на холоді, чорнів на

шорошено. А Григорій дивився на той бік. його тяг.1о туди. 

В присмерку було видно, як там - на тім боці - вештався 

хтось з відрами. В бараці горів вогонь, ко,1о бараку щось 

nи.1я.1о дрова. Перестало. Хтось гукав: 

- Аррлов! .. 
- Єсть, таваріщ карнач! Я слушаю. 

- Скажі етім дєвкам ... етім шлюхам, пускай живєй ш-
.1ят, я жрать хачу! 

-Єсть, таваріщ карнач! Ей, ви (гидка лайка)!.. ілі вас 

пріrласіть? !. 
Пи.1ка -- чирги ... чирги ... Небо синє та хо.1одне, і пусте

.1я - пусте.1я. 

І раптом на .1ютім морозі, підпихаючи тяжку, тугу пи:r

ку, зринає го.1ос, зовсім моаоденький, жур.1ивий дівочий

rоаос, ніжний, степовий, як чайчине ячіння: 

... Ой, куди ж, куди, куди 
Я тепер попа.1а, -
Замеда й малі сліди 

Там, де я ступада ... 
Чайчине ячіння, - туга безмежная ... 
А другий голос, такий же юний і жур.1ивий, підтрю,Іує. 

горнеться в холоді до першого, як ВОJ1Ошка до во.1ошки: 

... Там, де я ступа.1а, 
Там, де я страждала ... 
Мати ж моя, мати ж моя, -
Я ж тепер пропа.11а! .. 

Адставіть пєсні!!. 

І клац-клац закривкою. 

Григорій ніколи не лаявся брута.1"'но, а.1е тут не витри

мав. Хай же Бог простить - сьогодні ж Святвечір! 

-"Боже мій, Боже! Та чи Ти ж є на небі?! Чи Тебе шу

кати та на прю викликати, Боже? Куди ж Ти дивишся'(!! .. " 
А небо синє-синє. Байдуже. А сопки та кряжі понурі, як 

мури непрохідні. А нетрі безмежні та чужі, по пояс снігом 

заметені, непролазні. Та ні доріг, та ні стежок ... Та ні рідні, 
та ні вісток ... 

З тяжким серцем рушав Григорій з цього місця. Ноги 

стали, як свинцем налиті, а чи то в землю вкопані. Здава-
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.1ось - він не зрушить їх. Стояв і дивився туди, підсвідомо 

то знімав гвинтівку, то чіпдяв її знову ... Вже все було готове 
.JO вимаршу, а він не рухався,- мов загіпнотизований, ди

вився на той бік, у темряву. І ніхто не знав, що відбува.1ось 

в нім. Ната.1чин го.1ос вернув його до дійсности: 

- "Ну ж! .. " -Вона стояла напроти нього і промови.1а 

т::: "ну ж" сердито, а очі запливли їй при зорях інши:-.-r, підо

зрі.1ЮІ бJrиском. "От іще! .. Гукай його ... " 
Руши.1и. Зажебонів, зачиргикав сніг під копитами. Гри

горій плентався ззаду, а його переслідувало чиргикання пил

ки та чайчине ячіння, перес.1ідувало довго в тім безконечнім 

скрипінні снігу. 

Не то від того ячіння утікали, не то когось доганяли, -
;rибонь вчорашній день доганяли, ні, Святвечір, .::.__ гна.1ись 
Сірки без віддиху ... І догна.1и! 

Буває так, що можна вчорашній день догнати. А.1е це 

буває лише в таких нетрищах, де немає календарів, де .1JЮ

дІша зрештою сама ка.1ендар встановлює по своїй здібності 

T<l й з конечности, де година чи день не відограє ніякої ро.1і, 

де бі.1ьше аніж деінде пасує ота примавка "Все ніщо в по

рівнянні з вічністю!" 

Старий Сірка, далебі, обчислився. Вони додому при

йшли таки на Святвечір, бо прийш.1и ca:-.-re на кутю і на свят

вечорове поготівля. А може то стара Сірчиха обчисди.1ася. 

Л може й ніхто не обчислився, бо ніхто не годен того пере

вірити тут. 

В кожнім разі вони не спізнилися і прийшли додому са

:че якраз. 

Дома їх чекала гаряче напалена лазня "по-чорному", в 

х:пі кутя на покуті в вівсяному кулі, мрійна лямпадка під 

сбразами, застедений скатертиною стід, тиша святвечорова. 

Як у дитинстві Григорієвому.: 

Спершу вони втрьох парилися в лазні - два Грицьки з 

батьком. Здорово! Так, як тільки тут уміють париться. Гри

горій нащо вже дебелий, але не міг витрюrати того, що ви

роб.1я.1и Гриць з старим Сірком. 

Вони пороздягадися ще в хаті, забрали березові віники, 

:-.;и.1о й "моча.1ку" і так, в самих валянках та дохах наопаш

ки, піш.1и крізь 50-ступневий мороз до .1азні. А лазня була 
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від хати :\Іетрів за 150, над замерз.'Іою річкою. Така собі ко
l\!ірчина, а посередині піч з дикого каменю, а в ній- казан. 

Попри стіну широка полиця вгорі. 

Розпечене каміння дихало вогнем. Старий Сірка з си

ІЮ:\І взя.1ися з ентузіязмом до процедури, яка для европейця 

:\тоже видатись аютим катуванням, інквізицією. Вони .1и.1и 

воду на розпечене каміння і такої пари напусти.'Іи, що не 

nродихнеш. І в тій задушливій парі сперш обдивалися не

стерпно гарячою водою. А тоді залазили під сте.'Ію на поди

цю і періщи.ш один одного березовими віниками, періщиди 

аюто. Об.1ивадись крижаною водою, а тоді знову майже ок

ропом. Тер.ш шкіру мочалками, як наждаком, -дерли її. І 

знову періщшш віниками. А тоді з гіком червоні вибігади на 

сніг і в сумерку качалися по снігу, гуляли в сніжки, як діт

лахи,- батько з сином! І знову залазили на по.1ицю та до

дава.'Іи березової каші. Отак баняться!!! 

Григорій дивився на них і сміявся: 

- "Нічого, звикну й я до цього". 

А тим часом він і так добре побанився, не вдаючись до 

тієї страшної екзекуції, і почувався так, ніби змив усі гріхи 

з себе. Все змив. 

Не зміг тільки однієї речі змити- бо то буда на серці: 

поці.1унку отого свого злодійського. Та ще не зміг змити 

отого: "Ой, куди, куди, куди я тепер попала ... " Ячіння чай
чиного і туги від нього на серці глибокої. 

Святкували Різдво. Сірки святкували його, як з діда

прадіда велося: з кутею на Святвечір і з усім тим зворушли~ 
вим і романтичним ритуа.'ІОМ, що такий пам'ятний Григоріє

ві з дитинства. З віршуванням, з колядками. 

Рано вранці, ще вдосвіта, щось застукало в двері. 

- Пустіть віршувати! - почудось з сіней. Мати озва

лась від печі: 

- Ідіть. 

Двері відчинилися і до хати увійшов святково вирядже

ний віршовник. Скинув шапку, пригладив рукою волосся і 

почав старовинна-старовинної, такої, що Григорій ніколи й 

І-Іе чув, віршівки, мистецьки складеної: 
- "Христос народився, щоб мир звеселився. Після Адамового гріха 

р:)Див~я в Виф,1еемі та в стайн't-, не в домі, - от дивина яка! Зірка яс-
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ненька, гарна, кругленька, прикотилась аж над Вифлеем, там ста,1а, де 

вже сама знала - освітила всю стайню кругом. Пастушки з степу при

бігли к вертепу, ще й по ягнятку принесли, - на дудочки грали, по

здоровляли та й знов ~о отари пішли. А янголи святії, крилатії, чуднії та 

так же лепсько співали, що ми родились та й поженились, а, далебі, ще 

й не чували. Віл та осел стояли край ясел, - отже й вони Христа впізна

ли, ще й на колінка впали - і дишуть на нього, бо знають на кого. А 

триї царі принесли Христу дари із Востока, - тут їх поклали ще й по

З'доровляли по-письменськи звисока: - "Будь-ласка, благослови таки й 

нас, щоб жито родило, а війни ніколи не було, щоб ми таки пожили 

всмак". Іцько старенький був їм раденький,- прийняв гостинця: - "Сі

дайте Ви в нас, почастуем ми Вас, чим Бог нам дав". Зараз же як під

сулив: по кухлику варенухи, по каганчику сивухи ..• Царі як хлисну,1и, 

та сидя й пос 1ули. Ангол Божий, святий, гожий В[ І сні царям шепнув: 

- Гей додому махайте та Ірода обминайте, бо Ви вчора у нього були і 

сдово йому дали ще раз побувати і всії новини переказати". Царі схопи

лись, перехристились, наліво повернули та й додому чкурнули •.• " 

Так віршував старий Сірко. І треба сказати, що Григорій 

с.1ухав його з величезним дивом. Багато він чув віршівок, 

багато сам знав, але такої зроду не чув. Аж потім Григорій 

удень вивчив її, ту віршівку, всю, особливо йому сподобався 

кінець її, приперчений добрим народнім гумором, про те, як 

Бог покарав Ірода за те, що він маленьких дітей повбивав: 
" ... Бог посилає пару, на Ірода всю кару за дитячу неповинну кров. 

РІого дуже мутило, коло серця нудило, коло очей позеленіло, попід но

сом почорніло, немов у пса під хвостом, щоб не ганявся за Христом. Ди

явольський гайдамака не схотів хліба їсти - пропав безвісти, немов у 

ярмарку собака ... " 

Віршував сам дід Сірко. А що ж робити, як нікому вір

шувати? Не ведмедям же це робити? А без цього Різдво

не Різдво. 

По тому Сірки одю-1 одного поздоровляли ... Тоді сідали 
до столу- пили, гуляли ... Потім відпочива;ш ... А вже в обід 
добре гуляли, як належить. Скільки тїі наливки та медової 
ПОПИ,1И! 

А увечорі приходи.1и ко;•rядники: Наталка, в гарному ді
В()ЧО:\1у убранні, якого ще не бачив Григорій у неї, закосиче

на, ще й, ба, на шиї намисто й дукачі, над чоло:\1 волосся пе
rетяте блакитною стрічкою; Грицько у своїй святковій па-
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рубоцькій одежі; а назверх у обох накинені оаенячі дохи на

опашки. Постукади. ;)'війш.lи в б.шскітках снігу ... 
Ко.'Іядували. Поча.ш вдвох, а кінчиди всі гуртом, бо та

ки ці.1ий день пшш добре. Навіть Наталка, що ніколи горі.l

ки в рот не брада, сьогодні випида аж три чарки: за матір, 

за батька і за всіх, - і бу.1а рожева, як маків цвіт. 

Григорій теж ко.'Іядував. Співав. Почав сз5rта весеао, 

TJ. ... 

Помаду напосі.1ася туга. Чорна туга. Чи то від горі.1ки, 

чи від чого іншого, - ніби хто враз чорну зас.1ону опустив. 

Страшна туга взя,ц серце як у .1ещата ... 
Ще там, у тайзі, якось забував про все. А тут, в цім свят

І-:овім дозвіллі звільнена думка поча.1а бунтуватись і так са

~10 поча.1о бунтуватись серце, мов в залізнім капкані защіп

нуте. Він не знав, де і до чого себе прик.1асти і де тую тугу 

втопити, і що з тією го.1овою зробити, - відчував як на 

карку тій годові му.1ько. 

На полювання б знову, чи що! Досить цих свят! Або ·й 

ще куди ... Він би вже тепер з ці.1ковитою апатією і байду

жістю по.1із до самого пекда, його тяг.1о туди. В щастя своє 

він уже не вірив,- все життя йому - нині, завтра і на май

бутнє - поламане і попсоване непоправно, його вовче жит

тя ... Не поламана .1ишидась тідьки водя та жадоба щастя, 
а.'Іе гай-гай- в тім то вся й колізія: між жадобою та немож

.1ивістю. 

Чим раз, то бі,'Іьше, а особливо тепер, його поривада 

вийти дерзка назустріч всьому тому темному своєму невідо

w.ому, - вийти просто грудьми, і чорт по ньо:vrу по всьому! 

Можливо тому зрадів, коди Гриць почав збиратись до 

Хабаровська, - взя.1а охота зробити зухва.1ий рейд, - по

бавитись з додею в піжмурки. 
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Peltд на Хабаровськ 

На третій день свят Гриць з Григорієм вирушили до Ха

баровська. 

"Хутрину поздавати, договори (контракти) поновити 

на 1-ий квартал, баєначиння набрати- воно здасться!- А 

го.1овне з тією ахотінспекцією дозволи на нарізну зброю 

оформити наново, і найперше - на трилінійну rвинтівку ... " 

Все це мав проробити Гриць за батьківською інструк

цією, а Григорій напросився за помічника, -йому страшен

но кортіло, його тягло глянути на той, заборонений для ньо

го, світ. Що там робиться?!. Знав, що небезпечно, але те йо

го саме й вабило - пограти трохи в піжмурки. Вабило ки

нути дерзкий виклик самій своїй долі, перевірить її. Або

або ... 
Власне, двох "або" не могло бути. Було лише одне 

"або", після якого йшла чорна порожнеча. Знав це. 

І воно за малим так і не вийшло ... 
Два Грицьки посідлали коні - гнідого й буланого, -

приторочили мішки з хутром, з вівсом для коней, та рюкза

ки з їжею для себе і вибралися. 

"Як на сватання" - кепкуваJІа Наталка, поглядаючи на 

х.'Іопців заздрісно, що дійсно вибралися ніби на сватання чи 

на зльоти десь до царівни щонайменше,- такихдва соко

.тrи, таких два пишних королевичі: в гаптованих лапчатих ун

тах, що являли собою своєрідне чудо мистецтва, в добрій 

новенькій мисливській своїй "уніформі", гаптованій і оздоб

.1еній по-тубільному, підперезані набійницями, а назверх -
пишні о.1енячі дохи до п'ят, з величезними, одкладними ков

нірами; на головах козулячі папахи. Брондзові обличчя, за-
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смадені вітром, сліпучим сонцем і морозами, були ніби ви

різьбдені за ідеальною моделлю мужеської краси вправним 

майстром з суворого металю, - наснажені життям, силою. 

Один похмурий, а один веселий, - але обидва красені, ніби 

від одної мами. 

Два молодих королевичі, два богатирі ... 
"Два ведмеді!" 

Перекинули рушниці по-козацькому через плечі, скочи

ли на коней - і гайда. 

Тільки й бачили ... 

До залізниці- до станції Лазо -їхали верхи. Ухали за
сніженими нетрами, через сопки та голі паді, навпростець, 

по хащах та бур'янищах. А їдучи, знічев'я, стріляли по тих 
бур'янищах фазанів та тетеруків, стріляли просто з сідла в 

лет, - вони вилітали часто з-під кінських ніг зі снігу, де хо

валися від морозу. То є спосіб рятуватися від холоду, що до 

нього вдається тут все живе, включно і до людей, - ховати.

ся в сніг. 

В деяких місцях тетеруків, а особливо фазанів, було до 

гибелі. Цей представник субтропічної орнітофауни - фа

зан- дивно пристосувався до цього суворого краю, - жив 

тут, множився і розкошував улітку в цих буйних хащах, та й 

.'Іишався на зиму добровільно великими масами, навчившись 

переборювати п'ятидесятиступневий холод. Ну, а тетерук -
тому і Бог велів, бо це його стихія, для якої він сотворений 

спеціяльно, далебі. 

То була для хлопців цікава розвага. 

-"Набоїв не шкодувати"- радив Гриць, повторюючи 

важно, сам того не знаючи, фразу одного російського імпе

ратора. Радив, бо для чогось йому треба було тії дичини. 

Особливо цікаво було стріляти фазанів. При чім, хлоп
ці стріляли на вибір- тільки півнів! Вилетівши несподівано 
зі снігу з криком, такий пишнобарвний півень сюрчав зразу 
rю прямій вгору, як веретено, - летів так вгору метрів з 30. 
А тоді робив кут - і мчав повздовж. При такім його маневрі 
його дуже тяжко було зістрелити. Але саме тим було й ці
J..:аво. Пишиопері півні, збиті в найнесподіванішу для них 
хвиаину, летіли назад в с~іг, розсипаючи кольорове пір'я. 

194 



Так вони їхали і "помежи ділом" полювали, розважали-

ся. 

До "Лазо" їхали три дні, а фазанів та тетеруків настрі

.'ІЯ.lИ цілий обере.мок- десятків зо два. Позв'язували їх го

.lОВа до голови і так луками почіпляли до сіде.11. 

Кілометрів за п'ять перед "Лазо" заїхали на заїмку до 
Сіркового знайомого мандзи Кім-rі-Суна і подарували йо

му всіх тих фазанів та тетеруків гамузом - празникове, -
і стали в нього табором. Тут вони за.1ишили коні, зброю і 

зайві речі ... 
Кім-П-Сун був добрий і давній знайомий родини Сір

ків. В нього вони з давен-давен зупинялися завжди, виїжджа

ючи в світ, до міста, - чи то на південь, чи то на північ. Тут 

вони мали свій пункт, так би мовити - базу. 

Гостинний і привітний, як і всі тубільці, Кім-rі-Сун був 

особ.шво гостинний до Сірків. Вони були завжди бажаними 

гостями. Мабуть у відплату за їхню щедрість і гостинність, 

що відтак викликав Схід на змагання. 

Тут хлопці заночували. Увечорі загуляли з Кім-rі-Су

ном, - гостили його у нього ж, - напували його горілкою 

та "медовухою", та частували всякими витребеньками різд

вяними ( з тієї торби, що напхала мати з Наталкою, пам'я
таючи й про цього доброго Кім-П-Суна). 

І так його начастували, що вже й полягали спати, а він 

ще сидів на своєму "кані" (підлога така опалювана, кам'я

на) та співав своїм диким фальцетом: "Розпрягайте, хлопці, 

h:оні ... " - єдиної "рюської" пісні, яку він умів добре співа

ти, навчившись її від червоноармійців на манджурському 

кордоні, і найпоширенішої в цілім цім Далекосхіднім краї. 

Григорій слухав той спів з не абияким зачудованням. 
1\ім-П-Сун навіть не запідозрював, яке надзвичайне, яке ко
аоса.lьне вражіння той його п'яний ще й фальцетовий спів 

справ.1яє, яку силу думок він родить ... Тільки в устах чужин
ця, та ще такого далекого, дикого азіята, рідна пісня набу

ває враз якогось виїмкавого значіння і змислу. 

Смішний, веселий і наївний Кім-rі-Сун! 

Тут вони залишили коней і далі вже мандрували поїз
д·J:-.t. Тут бо починався світ цивілізації, світ техніки, еJІектри-
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ки і радія, світ "соц-будівництва", словом - світ "зак.1ючі

тєдьной фази построєнія соціалізма в адной странє". 

~EliCIIPEC, пкоторий возіт дрова і о~єс'' 

Гриць їздив не вперше в цивілізований той світ, але все 

почувався трохи безпорадно. Не так, як вдома, в нетрах. Че

рез те мусів взяти на себе ініцінтиву Григорій, інакше бо во

ни з цієї станції не виїдуть. Пройшов експрес "И-1" Неrо

рє.'Іов-Владівосток", - і поштовий "И-41" - Владівосток

Москва", а виїхати годі. Місцевих поїздів в цім благосло

веннім краю ніби й не:\fає, всі далекого маршруту, а на них 

квитки лише по "броні", тобто різним відповідальним від

рядженцям і так "своїм по-блату". А так, як наші обидва 

І'рицьки були не "відповідальні" і не "свої", то сісти їм на 

поїзд було неможливо. 

Таких "невідповідальних" було багато і всі вони вирі

шили чекати на якийсь св і й експрес, напівреальний, на

півфантастичний,- "ЕКСПРЕС, КОТОРИй ВОЗІТ ДРОВА 

І ЛЄС" -як жартував хтось весело і воднораз саркастично. 

Так, бач, звався знаменитий і виїмкавий в своєму роді 

особовий поїзд "Нумер 97" - Владівосток-Москва". Щось 

подібного може існувати лише тут - в цій країні соціяліз

му і то тільки для цього краю і для всіх йому подібних око

JІиць "необ'ятної" многонаціональної "Родіни". 

Нарешті- під вечір надійшов цей, знаменитий на цілий 

ДВК, Східній і Західній Сибір і на цілий СССР, "експрес". 

Він підійшов у сутінках, темний зсередини і чорний зо

кода, - підійшов тяжко, простужена кашдяючи, і став. 

Довжедезний- вагонів на 50. Подавина вагонів "това
рових", а подавина поштових - всі ж вони несди функцію 

пасажирських. Ніяких "дров" він не возив. Вся та валка ва. 

гонів була натоптана "пасажиром" до одказу, так що люд

ські руки і годови, навіть ноги, випинадися з вікон і з там

бурів. Темний і неосвітлений, "експрес" той гомонів, ні, гу

дів, я:-: вудик, - зойкав, співав, кашляв простуджено, матю

кався віртуозно й розпучдиво, лементував дитячим плачем ... 
Е к с п р е с ! .. Не експрес, а ціда республіка на коде-

ClX. 
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Григорій і Гриць брали його штурмом. Бо інакше годі 

було вдертися до його нутра. Все, що було в поїзді, одчай· 

душно репетувало, не лускало нікого більше, люто-прелюто 

1\;атюкаючись. Все, що було зовні, наступало, як на форте~ 

цю, ще лютіше матюкаючись та пускаючи всю силу та весь 

сприт в рух. Було таке вражіння, що то люди спеціяльно ви~ 

брали собі таку розвагу, щоб грітися на скаженому холоді. 

-За мною!- спокійно скомандував Григорій Грицеві, 

в;дчувши враз, що потрапив в "рідну" стихію, в так добре 

знану здавна і звичну ситуацію, та й пригадавши всі, так ко

.1ись добре засвоєні правила й норми поведінки в цім світі 

циві.1ізації "шостої частини земної кулі", пригадав всі вла

стивости тії цивілізації, не знавши яких, пропадеш ні за по

nюшку тютюну. 

-За мною, разом!!. 

І на цю команду, напруживши свою молодечу, можна 

сказати, валячу силу, вони, а за ними, як за тараном, і ще ці

ла група - вдерлися з тяжким боєм до вагону. Можна ска

зати, по головах вдерлися. Ті, що вдерлися з їхньою поміч

чю --- кілька осіб - враз почали скажено лаятись. А.1е вже 

не на тих, що у вагоні, а на тих, що напирали зовні,-- не пу

скаючи їх, обкладали їх божевільною матюкнею, як розпе

L;с::оІ::> С!С.1сю, з усіх боків - згори, знизу, і вздовж, і впо

перек ... Ориrінальні звичаї! Дивні звичаї! 
А ще дивніший цей поїзд. На нього не треба було ані 

"Сіроні ", ані квитків. Теоретично квитки існували, практич

но ж - то було не до переведення, і їх ніхто й ніколи не 

брав. Хто хотів, той і їхав. І куди хотів, туди й їхав. Але, не 

бравши квитків, ніхто не міг і претенсій будь-яких мати що

до їзди, - поїзд ішов, як йому здумається, - хотів - їхав, 

хотів - стояв годинами чи то на станції, а чи то просто по

серед дороги, чи десь у тупику. Отже, квитки існували тільки 

в теорії, так само, як і перевірка квитків у цім "експресі" 

мож.1ива бу.1а лише в теорії. Квитки були обов'язкові лише 

для тих, хто сідав з місця, цебто у Владивостоці. Далі ж -
даді йш.1о дуже просто. Трудність вся полягала лише в тім, 
щоб сісти. 

Сівши ж, можна бути певним, що ніхто не потурбує і не 
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nоцікавиться, чи є у вас квиток. Поїзд бо так набитий людь- І 
ми - і то завжди, - що далебі жодному кондукторові і 

жодному контролерові за всю його історію не nощастило ще 

пройти його від паратягу і ... бодай до третини ешельону. 
У вагоні, куди всіли наші хлопці, було ідеально тісно і 

поночі, стояв густий гамір, ще густіший сморід і вже зов

сім нестерпно густий дим від махорки. Х.тюпці потрохи огов

тались і втиснулись в юрбу з максимальним комфортом, -
Грицеві, наприклад, не треба було стояти власними ногами 

на брудній підлозі, ні, він якимось чудом тримався в повітрі. 

Тим часом поїзд засвистів, зашипів, зойкнув і, шарпаю

чись, - аж но ребра в дюдей тріщали, - рушив і поповз у 

темряву. Аж тоді людей трохи утрясло і хлопці ю:о~ти.-:и :я 

досить зручно. 

З гомону, уривків фраз, з дотепів, з уривків. пісень та 

прокльонів поставало дивне вражіння... Григорієві здава

лось, що він потрапив додому. Вагон говорив всіма діялек

тами його - Григорієвої - мови: полтавським, херсон

с~>ким, чернігівським, одеським, кубанським, харківським ... 
І ще й хтось кричав- "Най би тя шляк трафив", -нага

дуючи про далеке Подідля ... 
Ба,- тими діялектами говорив весь цей "експрес", і то 

не тільки тепер, а, либонь, протягом цілої своєї історії. Ос

новний континrент його пасажирів - Україна, ота зірвана з 

місця і кидана по всіх світах - поза геттю. І хоч цей "екс

прес" ходив по маршруту "Владивосток-Москва", але то бу

ла своїм мовним і лісенним фолкльором та й всім іншим -
Україна. Екстериторіяльна Україна. Україна "без стерна і 

без вітрил". 

Хтось розповідав про Сахалін- "будь він трижди Бо

гом проклятий!"- куди вони їздили цілою округою на риб

ні про мисли, як "вербовані". І такі ж "вербовані", що їздили 

на "ДАЛЬСТРОй- будь він розстопроклятий!",- слухали 

і подавали репліки, приперчені міцним словом та безсмерт

ним українським гумором. 

Заробітчани! Вербовані та контрактовані, та "п,танові"! 

З дітками, з жінками ... Возять їх по цілому "соціалістіческа
му атєчєству"! Будують соціялізм! Це вони будують соція-

лізм!! " 
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- "Туди везли воші в очкурі, а звідтіля -в пригорщах, 

трам! - трам! - тарарам!" 

- "Заробили ... хоч ти з мосту та в воду!" 
Дні, тижні, міс~ці мандрують вони отак в бруді, в холо

ді, в голоді. Окрилені надією, повзли спершу на Схід. І опа

новані розпукою та апатією, повертали на Захід. А на їхнє 

місце - нові посувалися. йшли безконечні ешельони таких 

же, як і вони, шукачів щастя, примусових і "добровільних" 

ентузіястів. Гомоніли, сварилися тією ж мовою, скалозуби

.1и, співали пісень, кляли понуро, саркастично, невідомо що 

і кого. 

В темряві, в галасі, в смороді плакала немовля. Квилило 

тпненько і безнадійно, і безконечно. Ячіло, як пташеня, а 

н,;д. ним СJІізний материн голос, вмовляючи, припадаючи до 

мааяти: 

-"Ну, чого ж ти, моя ясочко? .. Ну, годі ... Голівка в те
бе болить? .. Боже мій! Ну, ластівочко ж ... - і враз з лют

тю божевільною, розпучливою: - Ци-ить!!! Та цить же, 

будь ти прокляте!!! Цить! .. А от отак! .. "- і захnдилась буй

нтш п.1ачем, безпорадно, безвихідно. 

Дитина ячіла тонюнько, в агонії ... 
- От ... - чий<:ь понурий голос з кубанською вим о вою: 

--- І приїхали ми ... Тиждень валялись під ожеледицею, під 
дощем і снігом посеред Владивостоку ... Поки нас котракту
вали-добре співали. м'яко стелили, щедро мастили, а за

контрактували - мов загнуздали, та й на смітник викину

.1и ... Худобу ліпше трактують ... в душу! Вздовж і впоперек, 

через цілу "конституцію"! .. 

В другім кутку вагону дівочий голос співав сам собі -
чи то з досади, а чи зі смутку: 

- "Ой, де б я, де б я 

Із досадоньки пішла? 

Ой, де б я, де б я 

Цей деньочок провела? .. 
Пісня губилася в хаосі і зринала знову, переплітаючись 

з дитячим ячінням, з чиїмсь плачем та з чиїмсь буботінням. 

- "Ой, та й піду я у вишневий садочок, 
Ой, та й зірву я горіховий листочок ... " 
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-- .. .1 вирвали з корінем ... - бубонить чийсь пригJІуше

ний го.1ос збоку, з.1иває нишком комусь свої таємні жалі, що 

їх можна звіряти лише в темряві. - Отак викинули всіх на 

сніг - з манюньки!\Ш дітками ... Боже мій! .. "Куркуль", ка-
жуть ... Мати на Печорі померла ... А нас - п'ятьох синів -
по світах по-загеттю майнули ... Трьох в "Сєв-лаг" засади
JІИ ... Ну, добре!!.- рип -рип зубами ... 

... "Горіховий-ий ли-с-то-чо-ок ... " - тяг дівочий голос . 

... "В Донбасі працював, - розповідав якийсь юнак зу

хвадо, весело: -Нема ходу! - Пашпорт, кажуть, дайош ... 
Ха-ха! А ранше! хе, "пашпорт"! Я б з пашпортом раднарко

мом був би, та хіба ж таким! А так- нема ходу параходу! В 

Архангельську був ... На Камчатці був ... В Ташкенті був ... І 

всюди те саме - "справку од сєльсавєта" давай. Тю! Зна

йшJІи дурного! .. - і зідхнув скептично: - ВеJІика земля та 

тісна, чорт би його взяв. 

- "Що там у нас вдома робиться!?" -журилась якась 

жінка.- "Як там наші? .. " 
-А знаєш,- гукав хтось, мов до глухого: - Серьога 

дістав "вишака"! Коні подохли в колхозі так, кажуть, 

"шкідник"! 

- Ба ... - хтось сичить і труситься (видно хворий) на 

горішній полиці: - Як люди подохли в цілій окрузі, то 

шкідинка, небійсь, ніде не шукали! .. 
- "Ну Ж, ЦИТЬ же, ЦИТЬ, ЯСОЧКО МОЯ! .. " - КВИJІИЛа ма-

ти. 

" ... Ой, та й спишу я всю досаду на дисту", - журився 

дівочий голос:- "Ой, та й пошJІю я 

В СJІі:івний город Пол-та-ву ... " 

- Пошли, пошли, - насмішкуватий парубоцький го

лос: - Пошли, дівко, і прямо до гоJІови Горсовєта. Хай су

чий син почитає, як його хрищеники - розкуркулені, то 

пак ... 
Другий парубоцький понуро, наче про себе: 

-І напиши йому привєт ... в гроб! .. в могилу! .. в дошку 
і в Ноїв Ковчег! .. - заграв він енерrійну моряцьку молитву 
і зашморгнув моряцьким вузлом. Сплюнув. 

Дівчина притихла, а 'потім насмішкувато: 
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-А ти, видать, з попів. Чим він тобі так допік? 

- "З попів, з попів", - передражнив понурий пару-

боцький голос і замовк. Але не було в нім злоби до дівчи

ни, .1ише була злоба взагалі. Дівчина теж замовкла. Довго 

:мовчала в гомоні. А потім знову зринув її голос, як з кала

:о.tутної води, ніби вторячи дитячому ячінню, але вже тихше: 

"Uй, а хто буде той листочок читати, 

Та той буде всю досадоньку знати ... " 
-"Ну цить же, цить", -схиляється материн голос, як 

:шперинка в полі, горнеться до немовляти ... 
Григорій слухав весь той гамір, зціпивши зуби, і йому 

п<-~морочилась голова. Те, що він почав був забувати - ціла 

ота трагедія його народу - навалилась на нього всім тяга

рем, кидаючи серце, мов м'яч, у всі боки. 

Ця! Уся його Вітчизна ось так- на колесах позагеттю, 

розчавлена, розшматована, знеосіблена, в корості, в бруді ... 
розпачі! .. Голодна! .. безвихідна! .. безперспективна! .. Стис

h:ав зуби, аж но набрякли щелепи. 

А журливий голос, як материнка в полі під вітром: -
"Ну ж, моя крихітко ... моє сонечко ... моя ластівко ... " - гой

дається на вітрі, тремтить безнадійно над дитячою агонією. 

Поїзд гримотів, конвульсійна здригаючись, в темряів. 

Зупинявся і довго стояв на станціях і роз'їздах. 

На якійсь станції до вагону вдерлося двоє з лихтари

Юlми. 

- "НКВД"! .. - прошелестіло вагоном. 

Там, де кондуктори і контролери не мали сили ані со

вісти вдертися, там ці вдерлися і господарили, як вдома, шу

шаючи за чимсь, що їм потрібне. Світили ліхтариками в об

.:lиччя, ступаючи по людях, як по дровах. 

Григорій чекав спокійно, приготовившись до найгіршо

го. Лише тут збагнув, який він дурень - виліз в світ, не мав
ши документів. Але не додумав цієї думки до кінця, як йо

:'.Іу присвітили ліхтариком в обличчя. Сперш Грицеві, потім 

йо:'.Іу. Дивились мовчки, водячи світлом згори вниз. Пиль
но дивились на розцяцьковані унти і дохи ... І полізли далі. 

Либонь взяли їх за двох "відповідальних", екзотично вбра
них представників влади з місць, а то й з центру. 
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І 
Григорій засміявся про себе: "Раз! .. "- Цебто пронес-

~тrо раз. Ясно, таке екзотичне вбрання виключає одразу всякі 

підозріння. Таке вбрання недоступне для будь-кого, бо то 

задарого коштувало б, а доступне лише хіба для дуже вели

ких відповідальних осіб, та й то не для всіх, а лише для тих, 

що мають з тайгою до діла, що командують там; або пред

ставникам влади з тих нетрів - головам сільрад та дирек

торам золотих копа.тrень. 

Пінкертони з ліхтариками нікого не зачепили в вагоні, 

.'Іише світили всім мужчинам, а особливо хлопцям в облич

чя, і пильно придивлялися, - шукали того, кого їм треба. 

Коли ліхтарики пішли геть і щезли (десь полІізли через 

1амбур до другого вагона, либонь) хтось молодий засміяв

с~ в темряві, пошепотів з кимсь і сказав вголос, на весь ва

гон, зловісно та злорадно: 

-Хай но ми поміняємось ролями ... Так я от тебе знай
ду! І в пеклі! В самого диявола на печі не сховаєшся- трам!. 

-тарарам!- і заспівав безжурно, по-одеському, на жидів

..:ький манер, з вихилясами та з викликом: 

"Ой, Джан,- ой, Джанкої, 

Ой, Джанкої - папи мої, 

Ой, Джанкой - і - Джан -
Біробіджян! .. " 

Хтось засміявся. Хтось весело сплюнув. Хтось зідхнув: 

- Біробіджан- сибірська Палестина, а ішачить там -
асе наш брат ... Ех, ти-и! .. 

Поїзд котився в темряві, мов під водою. Хтось тужив. 
Хтось наспівува: 

"Колима ти, Колима,

Новая планета: 

Двенадцать месяцев зіма, 

А стальное - лєта ... " 

А дитина квилила, чип.тrяючись за життя. Як каганчик на 
вітрі, змагаючись, - ось-ось погасне ... Ось-ось ... 

Хтось маячив уві сні. Хтось помирав від спраги ... 
Велике переселення народів! І таке вражіння, ніби все 

це котиться десь у прірву. 

На станції "Красная Речка" "експрес" зупинився, десь 
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нз. грець його зна якій лінії, серед моря товарових вагонів, 

освітлених відблисками деяких лихтариків. 

Назустріч підкотився інший ешельон і став поруч. У 

Григорія серце задрижало: крізь заrратовані віковечка ди

вились бліді обличчя, поприлипавши до rрат ... Ет а п ! ! 
З другого боку "експресу" стояв такий же етап, лише в 

другий бік. На гальмових площадках маячіли патрулі з три

гранними багнетами. Хтось гукав зліва через "експрес"до 

другого етапу: 

- Здорово, земляки! .. - і сміявся шибеничним сміхом. 

Куди Бог несе?!. 

- В "Даль-лаг", а вас? 

- В "Сєв-лаг" ! .. Ха-ха-ха! 
Люди внеовувади руки і махади один одному, і сміялись. 

Шо їм ще лишилось, як не сміятись?!?? 

Хтось з'їхав з глузду в цій країні. -Один етап ішов на 

схід, другий на захід, а посередині - ще один етап, тільки 

без конвоя. 

- Глянь, глянь ... Наші! - прошепотів хтось гаряче в 

вагоні "експресу", припадаючи до вікна. - І по той бік, і по 

цей бік! .. 
-Ото тутешні,- бурчав той, що співав "Джанкоя".

Скрипникові вчителі та партєйці, та куркулі,- все наш брат 

-- "враг народа"! Ті, що колись українізацію тут робили і 

інші "враги". 

Люди в "експресі" повідтуляли ганчір'я в ловидушува

них вікнах і ловили слова, згуки, дивились на притиснені до 

rрат обличчя. 

-Боже-Боже!- побивалась якась жінка.- І що воно 
в світі робиться?!. І де те людське пристановище наше? Га?! 

А "земляки" махали один одному руками з заrратова
них віконечок, втискали в rрати білі, як смерть, обличчя і 
пряли очима ... І сміялись ... Сміялись беззвучним, мефісто
фельським сміхом. 

Це тривало якусь коротку мить. І щезло, як марево, як 
нічне, хворе маячіння. А здавалось, ніби це тривало вічність 
і триває й досі. 

Вже ешельони розійшлись, а той беззвучний мефісто-
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І 

фельський сміх стояв, як привид в фантазії вимученої, невн

спаної .1юдини, як мара в чорній безодні ночі. 
Хтось з'їхав з глузду в цій країні. З одного кінця землі 

гнав етапи в другий, а їм назустріч гнав такі ж етапи. І нема 
ї:-.1 кінця-краю. А межи ними котив цей плач на колесах, цей 
неетапний етап, цей найдемократичніший "експрес", ні, -
ковчег горя, проклять і сліз материнських. 

Змазчики перестукували букси, лаючись на чім світ на 
лютім морозі. Чи то внетукували колеса, ляскотіли буфери і 
чиргикали та скиглили гальма? .. 

Вимучені люди вже спали, похи.1ившись одне на одно

го. "Експрес" стрясав ними, обдавав їх димом та смородом. 

ревів до них із скреготом, - та вже не в силі був їх розбу

дити. 

Лише ячіло мале дитя. Ячіло тихенько, безпомічно, без

надійно вже ... 
Та не спав ще Григорій - думав свою пануру думу. 

притримуючи на плечі Грицеву голову. 

Надворі помалу сіріло. 

ХАБАРОВСЬК 

С яішні й печалиі иаходеим .. "И 

Туман стояв од морозу. Туман дрібнюсіньких б.шскучих 

пилинок іскрився на вранішньому сонці. 

П'ятидесятиступневий мороз біг шпарко по пішоходах. 

по ву:шцях і рипів-дзвенів, заливався на всі го.1оси, квапив

ся десь, бадьоро пританцьовуючи. 

Місто, розташоване на сопках і в долинах, хукало, тупо

ті.lо, х.1опало рукавицями і волохатими од інею віями. 

Згромаджені на горбах будинки середмістя, піднося

чись з лискучого туману, як з моря, димили з усіх димарів, 

хука.ш в небо. Гей би величезне товпище пароп.1авів -- ко

раб.lів фантастичної фльоти - згромадились в порту і роз

п~.lювали печі, готуючись до вимаршу в невідомі рейси. А 

tlif згубили маршрути, збились в тумані і, згромадившись на 

зрадливих рифах, алярмують і димлять, і хукають в небо. Ні, 

п.1ив~•ть, пливуть! .. Пахиле-ні стовпи диму злягли в один бік 
-- ці.1ий .1іс рух.1ивих ди~ових стовпів, - пливуть! .. 
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так само диміли коні, люди, пси, випускаючи к.11убки 

бі.1ої пари, що тут же на них осідала інеєм. Диміло все. І ри

пі.1о, чиргикало, квапилось. 

Хабаровськ - столиця цілого цього Далекосхіднього 

Краю, цього химеріюго "Ельдорадо". 
Хлопці вийшли на головну вулицю, що звалась "Карла 

Маркса". Пішоходами бігли, поховавши носи в ковніри й 

натнекаючись одне на одного, аборигени сто.'fиці - с.1уж

nовці, робітники, військові, - росіяни, українці, китайці, 

корейці ... Військові з течками і цивільні з військовими плян

шетками та шкіряними військовими сумками через плече ... 
Дудніли авта, ляскаючи ланцюгами, і тут же їхали нарти, 

запряжені північними оленями, - то десь приїхали rоJІьди 

до столиці. Рогаті миршаві оJІені й гостровухі миршаві пси, 

та екзотично вбрані, низенькі гоJІьдячки, що сидіJІи на нар

тах, привертаJІи уваги хабаровців. Люди товпились, розгJІя

даючи диво. Бо не бачиJІи. Бо, за статистикою цієї "стоJІи

ці", в ній дуже маJІо старожиJІьців, а все- рухливе насеJІен

ня, постійно змінне. Воно рухається так, як вода в Амурі, -
приnливає і одпJІиває, -не затримується. Приїздить добро

відьно і з nримусу - за партійними та профспіJІчанськими 

зобов'язаннями - і, не витримавши умов суворого краю, 

утікає геть, ризикуючи з усіх піJІьг та вигод, передбачених 

КЗОТ'ом. Поурядує трохи, отак хапне екзотики і втікає на

зад, розповідати там, вдома, "у самовара", як пікантний до

д;:; ток до тії ідиJІії всесоюзного міщанства, - дива про хи

мерний край, про чудеса найчудесніші. 

ОJІені аnатично тягJІи нарти, а разом з ними і юрбу роз

зяв. 

У перехожих, що десь поспішали, майже в кожного 

течка і спеціяJІьно приладовані бJІяшані банячки на обід. Не 

дарма про це місто загадують загадку: 

- "Три гори, три діри і сто тисяч кастрюJІь та портфе

.1ів- що то буде?- Хабаровськ!" 
Проте Григорієві це місто сподобалось, - воно дуже 

ня.гадувадо Київ. Скований кригою і вкритий криговими то

росами, широченний Амур огинав його внизу по при гору. 

Від Амуру починаJІася широка гоJІовна вуJІиця, обставJІена 
:\!()Дерними будинками. Вона була коротка, aJie европейська. 
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Замадим не Хрещатик. Деякі будинки були дуже гарні, п'я

ти-шестиповерхові і модерної архітектури. Низка будівель. 

саме будувалась - стояли високі риштованнs_~, що ось-ось 

розпадуться, розлущаться і з них, як з горіха, вилупляться 

і:v.позантні споруди. Вже з самих риштовань пробивавен пре

тєнсійний розмах будівничого, що замірився на високу 

скалю. 

В місті була, либонь, житлова криза, - на руїнах ко

.1ишньої церкви стояли величезні брезентові намети, мов ко

JІосальні киргизькі юрти, і там жили якkь люди; це там, зра

зу біля Амуру, і це на 50-ступневому морозі ... 
Хлопці огляда.1и розкішні вітрини "Гастроному" з усі

ма "шедеврами" всесоюзного Нархарчпрому: вином, кон

сервами, шинкою, ковбасами, шоколядою, цукерками в ста

ніолі і без станіолю. Оглядали вітрини крамниці "Динамо" 

--- спортивного товариства- з усім причандаллям для фіз

культури і спорту та для полювання, - прекрасні новенькі 

дубельтівки, гільзи всіх калібрів, набійниці, біноклі і всяке 

начиння мисливське - від барклаїв до обжимок включно. 

&ее для полювання! Так ніби тут мали екіпіруватися всі оті 

аматори екзотики - новітні Пржевальські та Міклухи-Мак

лаї в дешевому, масовому виданні, як ширпотреб. 

В крамниці "ГОССПІРТУ" був викладений з пляшок 

портрет Леніна в однім вікні, а в другім - Карда Маркса. 

Григорій засміявся: - "І досі не знав, що то були такі пня

ки! Воїстину, буйний є і творчий той геній будівничих со

ціялізму, і не знає меж, і ні перед чим не зупиняється!" 

Так вони знічев'я оглядали місто, шукаючи те, що їм 

1реба. Найперше їм потрібен був пункт "Дальзаготхутро". 

Але вони не квапились, бо було ще рано. йшли собі і роз

див.'Іялись ... А юрба оглядала їх. 

Відколи вони з'явилися на центральній вулиці, екзотич

ні олені з rольдячками потерпіли поразку, зблідли,- їх по

били два тури, що ачей прийшли десь з того голубого Хех

uиру, що височів так романтично на обрію, що про нього 

розповідають леrенди в Хабаровську і що на нім ніхто з ха

баровців так і не бував. Особливо вертіли головами дівчата 

і старші панни. Деякі навіrь зачіпали їх, ідучи назустріч, а 

чи минаючи, - та скалил~ око, а інша говорила зумисне го-
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досно подрузі якісь дурниці на їхню адресу і сміялась. 

Розчервонілі на морозі дівочі обличчя пашіли вогнем, 

молодістю і безжурною сміливістю. І взагалі ... Чудні ці ха
баровці, - так ні~и всі знайомі межи собою, всі за панібра

та. 

Якесь дівчатисько - течка, книжки під пахвою- зупи

пи.lося проти хлопців і, витріщивши очі та пританцьовуючи, 

безцеремонно огляда.'ІО їх з ніг до голови, а тоді: 

-Хлопці! Скажіть мені на милість, де ви купили і де б 

я могла собі купити отакі от штуки?- тицьнула туфелькою 

в галоші в Григорієву волохату ведмежу лапу - в розцяць

І.:ований унт. - Бо хай йому чорт цьому морозові. От у нас, 

в Одесі!!. 

Григорій запропонував свої, сам почуваючи, що ніби 

він десь знайомий уже з цією "От у нас, в Одесі!", ніби це 

вони приїхали сюди разом, чи що. 

А та, "в Одесі", була веселою, балакучою дівчиною. Во

на- "хетагуровка", ентузіястка, що загналась в одніх пан

чішках просто з благословенної сонячної Одеси в цей бла

гословенний, роЗпропаrований, опоетизований ДВК. 

Унтів хлопці не могли продати, дише Гриць домовився 

з дівчиною, що він конче продасть їй, але вдома, і спеціяль

но дівочі, чудесні унти, хай дишень приїде ... І розповів їй 

І:удою йти і як повертати ... Дівчина раділа і обіцяла зайти, 

··неодмінно, неодмінно! Бо їй так треба отаке-е ... " А Григо
рій сміявся. 

Дівчина, що бу.1а почала з ними розмову російською 

:-.ювою та й зразу перейшда на українську, як тільки почуда 

Грицеву мову, що, до речі, не міг втнути російською ні сдо

ВСІ правильно, тішидась: "Земляки! .. Боже мій! .. "Отож вони, 
як зем.1яки з Грицем, щиро домовшшсь, і дівчина обіцяла 

неодмінно зайти. Аж Григорій з жадем мусів висвітлити 

справу, як воно стоїть з тією географією. Дівчина зайшдася 

реготом і турнуда Гриця в груди:- "Чортів ведмідь! .. " 
- Правидьно ... Чого це всі дівчата звуть нас ведмедя

ми? - здивувався Гриць до Григорія. - Цебто Наталка і 
)\,,арійка, і ось це ... 

-Тобто- яке "це"? 
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Гриць подивився на дівчину, що стрибала, як гораб~uь 

1-!а прутику, і засміявся. 

А те "це" виявилось інженером-хеміком. Приїхало сюди 

щось велетенське будувати. Тим часом сердито пританцьо

вувало на морозі і сяяло молодістю, здоров'ям, невичерпа

ною енерrією з рожевого обличчя і великих карих очей. 
-- " ... Тут нас повен Хабаровськ отаких - тобто при

їжджих. Тут всі приїжджі, - "двадцятип'ятитисячники", 
··хетагуровки", Червона Армія, що тут зветься ОКДВА, від
ряджені, контрактовані, інженери і так службовці ... Всі отак 
мерзнемо і всі, ніби земляки чи знайомі. Смішний народ! 
Смішне місто! .. Смішний цей край ДВК! .. " 

Дійсно смішний, аж плакать хочеться! 

Унтів так і не продали (хоч дуже шкодували, що справ

ді не мали з собою в запасі. "І щоб було взяти якінебудь дів

чачі на всяк випадок! .. "), але дівчина стала їм в пригоді, -
розказала, як їм іти і кудою повертати, щоб знайти те, що їм 

потрібно. Ще й провела трохи, показуючи дорогу. 

На розі "Карла Маркса" і "Плюснінки" вони розсталися. 

Дівчина ще стрибала на розі і показувала рукою, кричала 

щось, - кореrувала їхній маршрут. 

Григорій, озирнувшись, помахав рукою і пригадав оте: 

"Запорожець, матінко, запорожець, 

Вивів мене босуюна морозець! .. " 
- "Далебі! Та ще на такий морозець!" 

Сміючись, плюнув високо вгору і спостерігав, - поки 

долетіло додолу - готова крижинка. І в той же час не бу

до так холодно, як хтось собі думає. То є дивна річ. В інших 

краях, при багато меншому морозі, але при великій вогкості 

повітря, людина відчуває холод значно прикріше. А тут -
тихе і сухе, висушене морозом повітря потребувало лише 

руху, побільше руху, - і все в порядку. Але ... Власне, різні 
люди мають різні погляди на холод, різне до нього став

лення. Одне діло- тайожники, а друге -городяни. Мисли

uець здібний ходити при такім морозі цілий день по сопках 

та по засніжених долинах в одній лише легенькій ватяній 

"куфайці" і не тільки не мерзнути, а відчувати себе, як у лаз

ні, сходячи потом, і тільки nропотїла "куфайка" зовні біліє, 

беручись інеєм. Гірша спр11ва з городянами, бо то все народ 
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не звичний, наїжджий з інших країв. А~ пристосовується. 

Зумисне звертав увагу на жіночі ноги, і не тому, що та

ка вже хлоп'яча вдача, а з цікавости, як то жінки тут дають 

сnбі раду з тим своїм знаряддям зваблювання мужських 

сердець. Гай-гай! Яка страшна трагедія! - Елеrюпні пані і 

ще елеrантніші дівчата ходили в грубезних валянках, в ган

чір'яних потворних "бурках", що виглядали на ногах, як ба

JІьони, набиті клоччям і ловикривлювані в різні боки, в са

моробних ватяних чоботях, взутих в мужеські кальоші ... 
Трагеді~! І лише зрідка траплялися, чи то змушені лихою го

диною, а чи опановані "безумством хоробрих" дівчата, що 

демонстрували свій протест проти узурпації, лишаючись 

вірні собі до кінця, - вони мелькали серед усього того не

смаку в елеrантних фільдеперсових панчішках та в фетро

вих ботах. Лише бігали прудко, так ніби за ними хто же

неться, і мерщій ховалися по будинках та по установах. Бо 

мороз хапає за литки, як скажений пес, ніби він поставлений 

на сторожі старосвітсьокї етики. То є дійсно "соцзмагання" 

жіночої революційности з реакційною стихією! 

В "ДАЛЬЗАГОТХУТРІ" хлопці здали свою хутрину, по
новили контракти, дістали до лиха грошей. Гриць ще мусів 

підписати якесь з кимсь "змагання". Він це зробив, поста-

8Ивши хрестика, так, аби не докучали, бо - "Хто ж з ними, 

Сірками, взагалі може й сміє змагатися? Смішно!.," 

Потім вони пішли виконувати головне завдання, - піш
.ш шукати Державну Інспекцію в справах Мисливства, а в 

н!й: с а м о r о г о л о в н ого - старшого ахотінспектора 
на цілий край - Васю Потаюка, доброго приятеля Сірко
вого. 

Цей Вася Потаюк часто гостив у Сірків - приїздив на 
Пантонку та на різні "досліди"; а коли вони бували в місті 
-- то гостили в нього. Він завжди ..rагодив їм всі формаль

ності в таких де.1ікатних справах, як дозволи на лантовку, 
на аов.1ю єнотів, на різну зброю тощо. Зараз їм ходило про 

дозві.l на зброю, а саме на трилінійну rвинтівку. 

Інспекція місти.1ася в центрі міСТ\!, в будинку "ДеВе
~uнку", як їх поінформовано. Перейшла із старого місця, де 
11 :\Іарно шукав Гриць, в нове. То мав бути ".хмародряп", най-
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вищий і найліпший будинок на головній, із спеціяльним на

писом на фасаді. За цією прикметою хлопці його швидко й 

відшукали. 

В центрі міста, поруч з модерним будинком Крайвикон

kому, що стояв на одному розі бічної вулиці, на другім розі 

стояв цей "хмародряп", гордість Хабаровська, - шестипо

верховий, сірий будинок американського стилю, на лобовій . 
стіні - великі бетонові рельєфні літери "ДеВеБанк". 

Тут і містилася інспекція. 

Потаюк - низенький, енерrійний хлопець, дуже гостро

носий і дуже закоханий в шапочку-кубаночку, в якій так 11 

сидів за бюрком під величезною мапою, обтиканою фігур

"ами різних звірят і птахів, - щиро привітав хлопців. Але 

щось був дуже чимсь з'іритований і насуплений. 

Розпитував про "старого", про пантовку, про білкуван

ня, про всякі тайгові справи, що завжди так цікавили цього 

енерrійного ахотінспектора і біолога, а тим часом думав 

про щось інше. В середині розмови, враз нахилився і, ні сі

лп ні впало, не в силі тримати те, що його гнітило, тихим, 

розгубленим голосом поінформував: 

- Все начальство виарештували ... " - і назвав імена 

уповноваженого Наркомату Зовнішньої Торгівлі, якому під

лягала і ця інспекція разом з цілою мисливською галуззю, 

імена дирекції "Дальзаготхутра" і навіть голівки Крайвикон

кому та Крайкому ВКПб. - "Та й взагалі ... " - і Вася По

таюк махнув рукою якось безнадійно. 

Хлопці не знали, що на цім світі зайшла епідемія ареш

тів. І то не тільки тут - в цім краї, - а й по цілій "шостій 

частині світу". Та те їх зрештою і не цікавило. Лише було 

шкода цього, видно славного, хлопця. 

Поспівчувавши красномовною мовчанкою, вони йому 

виклали свою справу. Квапились полагодити та й іти геть. 

- Гаразд, - згодився Потаюк, вислухавши. - Тільки 
ж ... Бач, яка справа. Тепер нові порядки, все треба чере3 
НКВД. Хвилинку ... 

~ 

Зняв рурку з настільного апарату і, викликавши "кому-
татор НКВД", назвав ном.~р. З кимсь привітався ... З кимсь 
говорив, викладаючи суть справи: 
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... Знаменитий мисливець такий то ("Знаєш? От і доб

ре!"), має зобов'язання на експортну сировину таке то, му

сить мати конче зброю таку то, а згідно з зарядженням та

ким то і таким, мусить мати дозвіл на купівлю зброї і на ко

ристання, а через це просить ... 
В рурці клекотіло і клацало. Потаюк слухав і дедалі все 

більше супився. 

- "Гаразд!" - нарешті повісив рурку злісно і, збивши 

1-:убанку на очі, став біля вікна, дивлячись на фантастичні 

вjзерунки, розписані морозом на шибах. 

- Ось ... Велять з'явитися самим ... Ідіть, Грицю ... Я вам 
напишу заяву, а ви її подасте і чекатимете відповіді. Тільки 

-- не кажіть, що ви зброю маєте, а що збираєтесь придбати,. 

ясно? Скажете - під договір обіцяє ДК ОКДВА, вепріа 

стріляти ... Здається, "старий" має такий договір. Так? Я 

знаю. Отже - потрібен дозвіл на купівлю та на користання. 

Як питатимуть, чим полюєте, називайте лише ту зброю, що 

Н<І неї є дозволи. Ясно? Дивись же, Грицю! 

Так повчаючи, Потаюк, написав заяву. 

-Ось це віддасте там. Кімната 133, другий поверх. йти 
с•так і отак. Та дивись там ... (павза). Потім зайдете до мене. 
А ні - перекажеш батькові привіт і ... хай пильнується. Ех ... 
- потер брови міцно,- дурний час! Чорт знає, що творить

ся. Ви там позвикали, як царі-господарі ... Привіт Наталії-ка
наJІії. Скажеш, приїду свататись... ' 

Пожартував. Потис руки, подивившись пильно Григо
рієві у вічі. Григорій витримав погляд і посміхнувся. По
таюк теж посміхнувся. 

"Прекрасний хлопець!"- майнула Григорієві думка.
'"Боже! Теж мечеться людина ... " - але не пустив і пари з 
уст. А Потаюк потер чоло, щось хотів спитати, та й махнув 
рукою: 

-- Ну, то й паняйте ... 
Хлопці пішли. Пішли до НКВД. 

Григорій ступав поруч з Грицем, рішений на зухвалий 
вибрик- на дерзку візиту. Так. А що ж! Якийсь чортик під-
штрикував: · 

-"Ану ж! Та що там! Подумаєш ... Чхать!!." 
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НКВД містилося у величезному, новозбудованому бу

динку. на розі вулиці "Калініна". Він огинав той ріг півколом 
і височів шістьма поверхами, ще не облицьо~аний, черво

ний, але вже урядуючий. 

Біля входу, підпертого могутніми колонами, стояли вар

тові, як ідоли, -в довгих шинелях, а назверх кожухи, три

маючи rвинтовки з примкнутими багнетами навскоси, -. 
;:~овсім так, як на малюнках, що мали ілюструвати могутність 

"першої в світі країни диктатури пролетаріяту". 

Григорій піднявся з Грицем сходами до вестибюлю. 

Ішов урочисто і воднораз зневажливо, замітаючи слід до

хою, як катерининська дама шлейфом. 

Так пройшли повз вартових, що стояли закам'янілі, як 

втілення могутньости, таємничости і караючої невблаганно

сти т. зв. "революційної законности". 

У вестибюлі Гриць зупинився, взяв Григорія за петель

ЮІ і притяг до себе. Цей тайожник, цей примітивний і про
-столінійний хлопчина був чуткий, як вовк, як дикий, гордий, 

свободолюбивий горал. Подивився мерехтливими очима у 

саму душу і- відштовхнув: "Іди геть! Чекай на вулиці." 

- "Чортів Гриць! .. " - Григорій не був ані слабоволь

ни й, ані забобонний, - він не ~ірив ні в чорта, ні в диявола. 

Але, виросши серед природи, він вірив у інтуїцію, у незбаг

ненне відчуття, у вовчий інстинкт. 

Постояв хвилинку. Подивився, як Гриць підіймався схо

дами вгору, і, перемагаюч_и хворобливо-упертий потяг піти 

слідом, піти - побавитись, підкорився отому товарисько

му, лагідному, але категоричному: - "Іди геть!" 

Помалу повернув і вийшов. Пройшов сходами, замітаю

чи дохою слід, минув вартових і вийшов на вулицю. 

Минуло з півгодини ... Минула година ... Опанував неспо
кій. Він крутився на розі і розумів, як то недоречно, і що це 

може скінчитись дуже зле, - крутитись на розі насупроти 

НКВД. Ну, знаете! Ліпше було йти на гору. Він повертається, 

іде до східців і починає підійматися ... 
Але тут вийшов Гриць. Чипляючи за плече рюкзак, під

моргнув - "пішли!" - і попростував собі, ніби й не зна
йомий. 
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"Чортів Гриць! Хто б подумав, що в такім наївнім, ди

кім хлопчиську стільки змислу і такту? Мисливець! Справ-· 

жній мисливець!" 

А Гриць справді почувався, як мисливець, нашороше~· 

ний близькістю хижого звіря,- ходив по Грані між звичай

ним і небезпеч.ним, ходив, як на риЗикованім полюванні, 
t'бачливо, хитро ... Тигролов! · 

Хитро заскаливши око і посміхаючись, nройшов мимо, 

лише кинув на ходу:- "Іди збоку. За мною". 

Так вони пройшли квартал. Завернули направо. Потім 

падіво. І завернули в охотінспекцію. 

Тут Гриць поклав заяву на стіл і відсапнувся: 

-Ху-у! .. Відмовили. От. 
- Так ... - навіть не здивувався Потаюк. - Ну, і? 

-І відмовили. Кажуть- "Не треба! Навіщо?! Полюй-

те так ... " 
Потаюк помовчав, поводив нахмуреними бровами з-під 

1-:убанки і враз засміявся іронічно. А далі зайшовся сміхом 

весело, та: 

- Слухай, Грицю ... А це хто з тобою? 
- Та це ж свояк один тут! Привіз я йому доху й унти. 

Свій! 

- Добре, - і одверто посміхнувся до Григорія. - Так 

не дають, кажеш? 

-А не дають. 

-Кажуть "не треба"?- заскалив око. 

-Авжеж ... 
-Ну і чорт з ними, з дураками! Подумаєш! Не мені вас 

з батьком учити. Ясно? .. Привіт всім. Приготуйтесь добре 
до пантовки в цім літі, приїду комарі годувати . 

.!3се. 

Всі справи вирішено. 

Попрощавшись і подякувавши за приязнь та перепро
сивши за клопіт, х.1опці пішли. 

Ось так вони покінчили всі справи і тільки тепер згада
ди, що їм хочеться їсти. Де б його пообідати? Мають вони 
повну торбу грошей, мають і харчі в рюкзаку, але хочеться 
чогось гарячого. Хотідося поїсти якось так, особливо смач-
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-но і особливо гарно, - не звичайно поїсти, а по-столично

му, по-І<:,льтурному. Хіба ж марно вони так здалека мандру

вали сюди?! 

-Знаю! --враз згадав Гриць. -Ходім до японців! О! 

І вони пішли до японців. Десь на передмістя. 

Дорогою Гриць розповідав свої пригоди в НКВД. 

- Там, брат, такого начальства! Аж страшно. Я при

йшов до одного, а їх понасходилось там чоловіка з десять

почули, що з тайги, що "Сірченко- знаменитий охотник", 

син "ще знаменітішого Сірка". Чортові сини! Звідкіля вони 

все знають? Бач, у газетах, пак, писалося багато! Та й у кіні 

показували. Це вони один одному: - "А читав те? А чув 

оте?! А бачив картину-журнал оту?!" - І до мене: "Чи то 

все правда?" 

Я удаю на цвіту прибитого і: "Еге ... Так ... Не знаю" ... А 
r:они:- "Бач, дикий зовсім. Дійсно -ні тобі культури, ні 

тобі газет, ні тіятрів. Що ви там робите святами та вечора• 

ми? Мабуть пиячите?!" 

-Так ... 
- "А скажи, чи не заходив хто до вас?" 

-Ні ... 
-"А подумай, згадай". 

- Ага, заходив ... 

-"Хто?"- і аж поприсідали, хто на столі, хто на стіль-

цях. 

- Мілl:tіонер із "Союззолота", торік ... 
-"Ні, а тепер? Цього літа, або восени, або оце взимку? 

Подумай." 

Я псду:шв: "Бурундуки ви дурні, смугасті задерихво-

сти". 

- Ні, не було нікого. 

- "Ма.1адєц!" 

- "Авжеж ... " - Так дуже просимо про дозвіл ... 
- "А в лісі кого стрічали, на промислі?" 

- Та, крім звіря, нікого ... 
Ідолові душі! Що їх так цікавить? 

Ось так вони гомоніли зі мною з годину. Інтересно. Та 
нее навчали: \ 
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- Як десь когось стрінеш - розпитуй, хто він і що він, 

і пам'ятай. А як підозрілий - повідомляй начальство. 

-"Яке?"- хотів я в них спитати, але не спитав, лише 

nритакнув. 

-Ну, от і маладєц! Ти куриш? 

-Ні ... 
- А горілку п'єш? 

-П'ю ... 
Почастували мене горілкою - якийсь квасок бабський, 

-- та все навчали бути пильним, уважним, nлели про "граж

данський обов'язок", та про нагороди за щиру працю. 

А заяву так і повернули назад. "Не можна! .. " Чортові 
віслюки! І хто б це їх справді всерйоз просив про дозвіл!" 

Так ми вік прожили тут- в них дозволу не питали. То й пи· 

тати не будемо. Або ми хазяї, або ми не хазяї ... 
Розмовляючи, Гриць розмахував руками та підвищу

ван голос, забуваючи, що він не в лісі. Аж Григорій мусів йо

го отямлювати, та ще й брати під руку, - Гриць бо не вмів 

ходити по пішоходах і не визнавав ніяких правил вулично

го руху, - пер через вулицю наскісь і, як би не Григорій, 

мусів би не раз за те поплатитися десь під колесами тягарі

вок, іцо снували вулицями, як навіжені, ляскаючи ланцю

гами. 

Так вони добрались до японців - цебто до японської 

rесторації аж геть на передмісті, що звалось "Укр аїн

ською Слободкою". 

Та Українська С.10бодка існувала тут з давен-давен, від

ко.щ існує сам Хабаровськ. Ціла ця історична Слободка і іс

торична її назва відповідають, як національному складові 

тих піонерів, її засновників, так і національному обличчю її 

основних мешканців. Весь час тут мешкали (спочатку ви

ключно, а потім переважно) українці. 

З того краю, що ближче до центру міста, стояла пошу· 

кувана ресторація. Хлопці вломилися в неї опановані вов

чим голодом і окрилені надією всмак, та ще й з екзотичними 

забаганками наїстися. Навіть той примітив, що вдарив їм у 

очі зразу при вступі, не збавив настрою. Ресторація вигля
дала надто вбого й примітивно, -ніби десь в хаті у найбід

пішого старовіра! - Дерев'яні, не мазані і не білені стіни 
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випинзлися ребрами колод, межи колодами натикано моху 

та клоччя. Прості лави попід стінами і прості дерев'яні су
цільні столи, нічим не покриті і такі, як в касарні. 

Біля дверей в другу кімнату - японець. Тільки й екзо

тики, що цей косоокий японець у білім рлаті. 
Налітнілі шиби сльозилися буйно, аж клалотіло з ло-

нок. 

Хлопці замовили в японця все, що є в нього ліпшого. 

По якімсь часі вбігло китайча і поставило перед ними 

дві великі череп'яні миски. В них, ніби повісма білих ниток, 
.1ежали густо змотані, тоненькі білі макарони суцільним су
воєм, залиті юшкою. До тії страви їм не дано ні ложок, ні 
1:1иделець, ані ножів. Лише по дві тонюньких довгих палички. 

Хлопці вертіли палички, дивились один на одного і в 
миски і не знали з чого почати, та й як до діла приступити. 

Григорій попробував був узяти тими паличками той білий 
моток, але він вислизнув і плюхнув назад у юшку. Знову - і 
знову те саме. Гриць вирішив, що він має більше сприту, 

але ... результати вийшли однакові. - "От чорт! Та ми ж тут 

були і такого нам не давали ... " - бубонів він безпорадно. 

Мавши скажений голод, хлопці сиділи в розпачі, дивлю

чись на ті білі сувої і не знаючи, як з ними повестися. Ану ж 

той япошка буде сміятися, вражий син, скаже - "От ди

куни! .. " 
Тим часом зайшло двоє китайців і сіли біля другого 

столу, насупроти. Щось поджеркотіли між собою, а тоді з 

японцем. І от так само подано таких конопель в юшці (да

лебі японець іншої стра.ви й не мав). Хлопці нишком, але 
пильно дивились, що з того буде, тим часом розмовляючи 

собі. 

Китайці повелися дуже просто і дуже швидко: нахилив

шись над мискою і орудуючи паличками одною рукою, мов 

би удовженими пальцями, взяли ними за один край той бі

лий моток і, піднісши його трішки до уст, одним духом 

втягли всю ту мороку в себе. Тільки кавкнуло. Так собі глит

нули, ніби чапля жабу. А тоді швидко-швидко вертючи nа

личками, зробили з юшки водограй і втягували його в себе ... 
Все. Решту висьорбнули, перехиливши миски. 

·, 
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Підбадьорені прикладом, хлопці зробили з макаронами 

те саме. Вийшло несподівано просто і швидко. Але з водо

граєм їм не велося. 

- "Е-е, Грицю! То ж треба тисячолітньої культури до 

нього водограю! Ба!" 

Нарешті, спотівши, х.'!опці покидали паJшчки і випи.іІи 

юшку навхи.льки. Китайча подало зелений чай у манюньких 

парцелянових горнятках, без цукру і безкоштовно. А.іІе 

хлопці не стали пить його. Розквитались і вийшли. 

Це коштувало всього лише ... по п'ятдесят карбованців! 
- "Теля! .. Теля можна купить!!"- реготався Гриць, аж 

присідав на вулиці. Григорієві теж було весело з такої при

годи. Екзотика! А за екзотику платять! Ті палички щось 

коштують! 

Цю ресторацію Григорій охрестив: "Таверна Дохлої 

Кішки". 

Одначе голод - є голод. Та ще тайговий, вовчий. 

Проблема наїстися лишилася нерозв'язаною. 

Хлопці заходили ще до якогось "Буфету", теж та-

верна. Там було повно, як у вулику. Але людей, а не їжі. З 

їжі був якийсь "вінегрет", горілка "Анісовка" та слизяві цу

керки. Хлопці взяли "вінігрету", по чарці "анісовки" й по 

порції цукерок. Завідуючий буфетом - либонь, запопадли

вий збігця з Біробіджану - сам подавав великим панам. 

ХлопЦі випили "анісовку", по нюхали прокислий "віне

грет" і покидали геть під столи слизяві, ніби помащені соп

.1ями цукерки. Бр-р-р-р! Заплатили втридорога й розлючені 
вийшли на мороз. 

Григорій подивився на вивіску, насунув папаху на но

са й довго не міг підібрати відповідної назви. Врешті назвав 

цю таверну - "Таверна імені ЛАВРЕНТІЄВА". Гриць по

цікавився чому так, і що то за Лаврентієв, але Григорій не 

схотів поясняти. Піди поясни цьому вірнопідданому, що не 

знає, хто в нього король,- та хіба він збагне, цей Гриць! І 

1-~ащо йому те потрібне. Хай собі Лаврентієв керує Крайко

мом ВКПб, - цей новітній Муравйов-Амурський, - яке до 
того діло Грицеві. Гриць є пан й бог нетрів, а Лаврентієв ... 
затичка. Гриць його не знав, не знає й не потребує знати. 
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В розпачі хлопці зайшли до голярні й поголилися, на

пудрувалися, посміялися, дивлячись на себе в люстро -
"ясно, чого ті дівчиська очі луплять! .. " 

Потім пішли і натрапилJtо.+Іа "Гастроном", який вже бу

ли бачили вранці, але забули. А в нім -на казкові речі: на 

багатющі поклади вина, горілки, кав'яру й шинки, шоколя

ди, цукерок й ... Боже мій! - Хлопці набили тим усім повен 

рюкзак. Один і другий, той, що був у запасі, десь на споді · 
першого. 

Так нав'ючились, як верблюди, і вийшли на вулицю. На 

вулиці завечоріло. Туман стояв од морозу, а в тумані, зацві

ли ліхтарі, як кульбаби, оточені морозяними німбами. В ту

мані хтось кудись біг, квапився, - сніг верещав, скреготів 

під ногами ... Тепер йде про те, де б їм прилаштуватися, щоб 
до тих накуплених розкошів причаститися. 

В голову вдарила випита "анісовка", було так. безтур

ботно й легко. Насупроти - через вулицю - щось грало, 

бряжчало, ухало ... Насупроти був ресторан, сяяв освітлени
ми вікнами, гудів, як гніздо шершнів. 

-Ходім!!!-- скомандував Гриць, збивши папаху набік. 

На вечоравій вулиці було сизо й непривітно, ·а там -
тепло, ясно і затишно. Гулять так гулять! Хлопці пошелеп

кались до ресторану. 

При вході стояв - генерал-не генерал - розцяцькова
ний начальник. Оглянув хлопців і запопадливо розчинив пе
ред ними двері. Хлопці ледве пролізли в них, як ведмеді, 

чипляючись дохами та рюкзаками за одвірки. 

А за дверима ще більший начальник! З золотими лам
пасами й позум~нтами, з золотими rудзиками, а борода, як 

у Скобелева. І де та борода зберігалася двадцять років!? 
Забрав у хлопців торби. 

-А тут пиво є? 

"Генерал" подивився на хлопців, пустив усмішку в бо
роду й відповів їм їхньою власною мовою: 

- Є, є, хлопці! І пиво, й горілка, й баби ... Давайте ваші 
ризи. Господи прости, оце кожухи!!! 

Почепив "ризи" на гак і видав хлопцям нумерки. Ще й 
показав рукою, куди йти~ 
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Не "генерал", а, можна сказати, дід мороз в генераль

ськім мундирі. 

- Звідки, діду? - не втерпів Григорій, причісуючись. 

Дід хитро заскалцв око й нічого не сказав, -- широко від· 

.крив перед хлопцями двері. 

І хлопці ввійшли. Ні, вшшвли ... 
Все, що було в ресторані - танцювало, пило, курило, 

грало, - все обернулося. Веремія фокстроту на хвильку при

nинилася. На цьому тлі станцьованих, засмоктаних, блідих 

об.1ич і постатів два гості виглядали, як люди з іншої пля

нети, з якогось іншого, героїчного, а не такого задимленого, 

смердючого світу. Так, ніби зійшли з екрану nерсонажі яко

г<хь цікавого героїчного фільму. Два nірати, чи два ковбої. 

А чи посланці досі незнаного царя тих, оспіваних, але так і 

невідомих усурійських нетрів. Найбільше привертали увагу 

(попри все екзотичне вбрання) обличчя, ніби викуті з чер

воної бронзи, а потім в них вставлено очі, що вражали своїм 

блиском і зосередженою силою. 

Гриць ступав так, як по кедрачу, не звертаючи ні на ко

го уваги, - дивився прижмуреним оком понад головами -
шукав, де побігло ... 

Дириrент енерrійно замахав паличкою, фаrот загавкав, 

мов би пес, назустріч, все пожвавішало, але ніхто не танцю

вав, -ніби на честь новоприбулих. Дами зміряли очима 

своїх партнерів і одве-1и їх швиденько - зрівняли ... Хтось 
з мужчин, під'юджуваний інстинктом самця, сказав якийсь 

тІаский дотеп, хтось засміявся ... А хлопці дійшли до се
редини, не звертаючи ні на кого уваги, так, ніби вони в лісі, 

зупинились, вибираючи місце для табору. Навіть не бачили, 

як котрась з тих голоспиних "бабів" стріляла до них очима, 

сміючись дзвінко. Ба, так, як у скелю. "У, ведмеді!" 

Аж тоді Гриць зареаrував, простуючи за Григорієм до 

виораного місця: 

- Чув? .. То либонь про тебе ... І чого це нас усі дівчата 

називають ведмедями? 

Вони вибрали собі порожній столик біля вікна й зруч

но розсілися. Підлетів rарсон. Джаз-оркестра заторохкотіла, 

завихляла танrо ... 
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Григорій поклав поданий "Прейс-курант" догори но

гами: 

-Вина карафку! .. Горілку двічі! .. Кав'яр двічі ... Оселе
дець з оцетом двічі. Щштекс двічі. Капусту з цибулею дві

чі. Яєшню по п'ять яєць з салом двічі! .. - не спитав, ско

мандував. 

Гарсон вилупив очі:- Все подавати зразу? 

-Будь ласка, все зразу! 

- Єсть! .. - подався й вже чути десь за буфетом його· 

весе.1ий, байкий голос: "вина карафку ... горілку двічі ... біф
штекс двічі ... двічі ... двічі ... " 

Сперш rарсон примчав вино й горілку. Але хлопці не 

доторкнудися, слухаючи, як у них всередині грали гобої й 

ніби вовкн дерли пазурями, нетерпляче ковтали слину. 

Гриць блукав очима по залі, що закрутилася у веремії танrо, 

на дівчат з голими ліктями й спинами й не реаrував, - "ї-і

с-т-и!" Григорій дивився в картку, що звалася "прейску

рант", читав її знічев'я й згадував студентські роки в Києві 

й свої студентські жарти: дуріючи в ресторані, вони отак 

брали "прейскурант" (тільки там вони були писані од руки) 

й дописували в меню: 

після - "Стерлядь в марінадє" та "Омлєт по вєн
rерскі" писали- "Лошадь в яблоках", 

"Гієн а о г н є н на я со ль до в" і так далі ... 
Так доповнювали меню й ставили його знову на стіл для 

втішного дивування спантеличених клієнтів. Безжурні сту
дентські роки! 

Гарсон примчав на велетенській таці гору тарідок з 
стравами й без страв .. . 

І загуляли хлопці ... Випили по чарці - й наляг.1и! Дійс-
но, як два ведмеді. 

А вже як втишили голод - світ прояснився. Гриць не 
міг вийти з дива, що то воно робиться! Як ті суконкп три
маються на тих дівчатах. А го.'Іовне - чого то вони так хо
дять вихилясом, затискаючи ноги межи ноги? Дрочаться ... 
Вирішив він по простоті душевній. 

Все навколо ходило ходором. Веремія звуків і дівочих 
грудей, ніг, розмальованих губів, набілених крейдою носів, 
сухозадих кавалерів ... 
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Верещали банджо, як кози, ні, як козли весною, ухкав 

трамбон, ніби роздрочений вепр, а хтось вистукував палич

ками. ніби заєць лапами, змагаючись з клюйдеревом, щось 

свистіло, щось вйд~вонювало ... 
Дирижер вимахував руками й ходив вихилясом, і всі му

зики з ним. Було таке вражіння, ніби вони перепились й ви

робляли з дуру, що кому забрело в голову, ще й пригукува

ли разом. А публіка шаліла, притупувала обцасами, приля

пувала підметками ... V1 все те крутилося в шаленому, боже
вільному, розпутному ритмі, тручись одне об одного. 

Григорій дивився - й дедалі більше супив брови, - на 

нього насувалась чорна хмара. 

Підлетів rарсон - хлопці замовили ще вина, замовили 

пива. Пили ... Замовляли ще якісь страви ... Хміль ударив у 
голову. І 

Гарсон поставив на стіл якусь споруду. Дві. На нікельо

вих підставках горіло синє полум'я, а над ним щось шквар

чало, накрите нікельоними покришками. Гриць чудувався: 

-От смішно! .. Він такого не бачив ще. Смішні ті горо-
дяни, - на таці вогонь продають. 

Насупроти сиділо якихось двоє дівчат за столиком, 

вп'ялися в хлопців очима. Замовили собі чорну каву, сьор

бали її потрошку й так сиділи. Дивилися, як заворожені. Од

на робила очко уперто, але без наслідків, - хлопці не по

мічали зовсім. Друга - навіть очка не строїла, - дивилась 

вогкими, широко одвертими, не то здивованими, не то за

хопленими очима й зрідка підносила до уст каву. 

Інших дівчат - всіх, які були в цій залі - хтось запро

шував до танців, хтось до них залицявся, всі вони танцювали 

з партнерами, а тоді бліді й щасливі сідали до столиків -
їли, пили, сміялись і знову схоплювались, і знову танцюва

.JІИ. А тоді з партнерами десь виходили ... й поверталися ще 
бдідіші. 

Лише цих дівчат ніхто не запрошував і ніхто їх не по

ІІrічав. Грицьки теж. Вони собі пили й вже замовляли всякі 
витребеньки, як от консервовані абрикоси, або краби ... 

Розпалений вином, трішки захмелілий Гриць, сміявся, 

одкинувшись на кріс.1і, як не знати який пан: 
-От цирк! .. От би це до нас туди, у ліс усе, га!?- йо-
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му вже~оїлося у віччю од всього видовища. Розпалений 

тим видовищем, такою силою дівчат напівоголених, звабли

вих, небачених, він широко роздував ніздрі, як молодий 

олень, іскрив очима й сміявся. Сам не знав чого. Смішно! .. 
Григорій натомість сидів понурий. Вино не вступало йо

му в го.10ву. Він пив і лиш все більше хмурнів. Не сп'янів, ні, 

-- дивився на ту веремію, на оголені плечі й груди, на ща

сливі посмішки, на обійми, на всіх тих "володарів життя", 

володарів цих напівголих дівчат та "бабів", дивився на всіх 

тих парованих і непарованих, і в серце заходив жаль. Ди

вився собі всередину й було там ніби на пожарищі, і так, ні

би йому хтось наступив чоботом на самісіньке серце ... На
.'Іивав горілку й пив. До нього хтось кинув паперову квітку, 

він не звернув уваги. Хтось залицявся через третій столик ... 
Байдуже. Замовив коньяк, пив. Але хміль щось не брав. На

томість брала туга, брала серце в лещата. Дивився на всі ті 

обличчя мальовані, на все те претенсійне, засмоктане збо-. 

рище, на ту виставку жіночої краси й вроди та мужеської 

пихи і гонору - і зціплював зуби. Понурий, налитий болем 

і призирством, запереченням. його стоптано, випхано геть 

з життя, викреслено. І хто?!. Перед ним вихалась хтива ве

ремія людського спітнілого, фарбованого і пудрованого 

м'яса... Будівники і реконструктори світу! Згальванізовані 

спиртом імпотенти, творці імперії! Аристократія! Сучасна 

аристократія! Пани становища ... Володарі ... 
Мотлох!!! Всі ці ляльки, всі ці кралі й їхні Альфонси

личковані командири й якісь надуті "відповідальні", і якісь 

претенсійно вбрані "а-ля-Европа" суб'єкти- все це мотлох, 

що вихав по залі, затисши свої худосочні коліна межи жіно

чі. І всі ті заслинені, заялозені панни і пані, з синцями під 

очима, з'їдені алькоголем, розпустою, парфумами і люісом ... 
В джазовім вихорі вчувавсь Заливай... Гавкав радісно, 

схвильовано. А до нього срібними дзвіночками озивався ді

вочий голос ... Наталка! Стояла на сонячній кладці і, підста

вивши обличчя під сліпуче сонце, сміялась загониста, буй

но ... 
Вже не ревіла оркестра і вже нікого не було - то ревів 

водоспад, а над ним у веселкавім сяєві стояла Наталка. Гор

да, як королева; буйна, я!\ вітер; радісна, як сонце; мерех-
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тіJ1а очима і сміяJ1ась, закинувши гоJ1ову, махала рукою ту

ди, до вершечку кедра ... Королева!! Ось вона справжня, ева
вільна і горда, і прекрасна, як богиня ... І чиста, як богиня. 

1/Іого королева! І .... не його королева. його біJ1ь. його туга ... 
Оркестра увірваJ1а і знов випливли бліді, спітнілі облич

чя, захекані, безгJ1узді. 

"Маестро! фокстрот!!" -гукав хтось на всю залю. 

Знову зірвалися пари і знову гуJ1а веремія. Григорій на

.1ивав і понуро, задумливо пив. Він був далекий звідси з 

своїми думками, з своїм болем. 

Котрась пишногруда, розпалена вином і хтивими тан

ками, підбігла до хлопців і, граючи очима, дерзка запроси

аа до танцю. Стояла, вихаючи стегнами ... Григорій лише 

ГJІянув на неї, потім на Гриця: - "піди, Грицю". Гриць за

rrготався. Лише від одної думки піти оттак гоцати з такою 

от - його напав сміх. 

- "Ні, ні ... " буркнув, стусонувши Григорія під столом. 
А пишногруда не зводила очей з Григорія. ЗустріJ1ася 

його очима. Спершу моргала, потім перестала, очі зроби

юІсь великі... Нарешті не витримала і втекла, струснувши 

rшечима, як од морозу. 

Тільки тепер Григорій звернув увагу на дівчат, що сиді

.1и насупроти, що пили свою вбогу каву. Коли. пишногруда 

подалась геть, вони перезирнулися і засміялись - одна ра

дісно, вголос, друга - про себе. І пасли очима за хлопцями. 

Григорій знічев'я одним оком почав спостерігати їх. Дивив

ся, як вони сьорбали каву. Обидві вродливі. Одна - бистро

ока і так і зачіпала бровою, грайлива; друга - смутна. 

Обидві витомлені, змарнілі. Десь видно зле дівчатам жи

веться. Тож сьорбають каву, бо нізащо повечеряти. Ста

реньке вбрання на них було вже цероване - перецероване. 

На ногах стоптані грубі черевики, - вони їх ховали під 
стільці. Одна в потертих, простих панчохах, одна - в хло

п'ячих скарпетках, голі литки теж ховала під стільцем. В 

такім убранні ніхто їх і не просить до танцю. Та і якісь вони 

тихі, не стильні тут, як селянські дівчата. 

Раптом Григорій уловив фразу ... І враз зринув у пам'я
ті ешельон, набитий дитячим плачем і материнським розпа-
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чем, ті етапи... та пісня про "гор іх о ви й лист о-

ч о к··, вся та нужда на колесах ... 
д і в ч ат а r о в ор и л и укр а інс ь ко ю м о в о ю! 

І так, ніби хто врізав батогом по серці, ніби обухом по кар

ку: 

Та це ж вони!!!- дочки розкуркулених батьків, розки

даних по сибірах! Це ж вони, втікаючи, рятуються! Ряту- . 
ються від голоду й холоду, від безправ'я і смерти, - ряту

ють життя ціною краси і молодости, ціною чести і материн

ського щастя ... 
Григорій глянув пильно дівчатам в обличчя. Вони зра

діли, закивали до нього привітно, силкуючись бути звабли
вими, гарними, безжурними і на все готовими ... Лише в од
ної - смертельна-смертельна втома, яку вона не в силі пе

ремогти, а в другої- очі горять хворобливим блиском. 

Гриць уже нічого не хотів пити, але Григорій покликав 

rарсона: 

-Вино! Двічі кав'яр! Двічі біфштекс! Двічі кава і тіс

течка ... Грицю, не пишайся так! 
Гриць сміявся замріяний. йому вже все троїлось в очах 

і він собі посміхався, мандруючи десь думками, там, в іншо

му, своєму світі ... 
Оркестра шаліла, гупала, дзижчала в шаленому ритмі. 

Дівчата, що були повеселіли, знов знітилися. Григорій, за
мість підсісти або покликати, дивився на них похмурими 

очима і мовчав. Вони бгали під себе ноги і, похнюпившись 
безнадійно, поводили тремтливо плечима, втягали голови 

в плечі, либонь, при думці про лютий холод надворі і десь 

"вдома". Бистроока одвернулась до вікна, закусивши губу і 

в очах їй були сльози. Ніхто-ніхто ними не цікавиться .... Кава 
стигла. .'>' ·· 

Підлетів кельнер з густо заставленою тацею. Григорій 
кивнув на ді,вочий столик ... 

І враз столик запарував, заряснів наїдками, чарками, та

релями. Дівчата широко одкритими очима подивились· од

на на одну, а да.'Іі замерехтіли ними на Григорія розгублено. 

Тоді Григорій, що досі говорив до кельнера по-росій

сt •. кому, промовив, нк ТО"-Часом батько до дітей, суворо, із 

зле прихованою ноткою жалю: 
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- Вечеряйте ... - і додав: 

- Та не лупайте на мене так очима. 

В бистроокої очі запливли туманом. Вона закусила гу

би, напружуючи в~ю силу волі. А далі не витримала і, схи

лившись до подруги, нагло вибухла у неї на грудях буйним 

плачем. 

Григорій рипнув зубами. Зціпив їх до болю. Вибух рап

тової, несзмовитої люті струснув ним. йому хотілося враз 

ревнути дико, скажено, схопитись і потрощити все!- пола

мати стільці, побити на цурки люстра, поразкидати фаrоти 

й гобої, поперекидати столи ... Поразганяти все геть... В 

очах йому потемніло від нелюдського напруження, - три

r.:ав нерви. Лише зібгав скатертину конвульсійним рухом 

руки і, либонь, переломав видедку, що потрапи.'Іа в засяг 

долоні. В жилах гуготіла кров ... 
І гуготіла заля ... Крутилась вихорем ... ішла перекидя ... 

десь кигкотіли гобої ... Ревів водоспад... Дзвінко розсипа

лась сміхом Наталка, викликаючи луни, а навколо неї стри

бав і гавкав, як фаrот, Заливай ... 
Григорій прибрав себе до рук, згадав, що поїзд має бу

ти десь о першій годині ночі. Було 11. Гриць хотів ще пити. 
Дебелий хлопець міг зрештою жлуктити, мов кінь, але Гри

горій не дав. Одначе, сам хотів упитися, одуріти, щоб нічо

го не пам'ятати, не чути, не бачити. І він відчував, що потро

ху наближається до того благословенного стану. 

йому вже здавалося не дві дівчини насупроти, а чоти

ри. Посміхнувшись, він підкликав кельнера і замовив чоти

ри рази консервовані абрикоси. Дівчата привітно кивали 

головами, були повеселілі. Бистроока цвіла, як мак. 

"Як здаватиметься вісім - замовлю вісім", - думав, 

посміхаючись, Григорій. На душі зробилось легко ... А він не 
знав, як і де втопити тугу! Хотілось щось сказати дівчатам, 

щось спитати. Але десь суворий К()нтролер стояв на чатах і 

забороняв: 

"Ти забагато випив і не рипайся! Сиди й мовчи". 

Григорій так багато горілки ніколи не пив. Та й тепер 

суворий контролер не давав переступити крайню межу, дій

ти до крапки, - стояв над ним і строго відраховуван хви

лини. Нарешті сказав: 

15 І. БагрянІІІІ: Тнгро.1овн 225 



- "Стоп!" 

Годинник вибив 12. 
Півгодини до двірця. Півгодини на все інше. Поїзд о 

першій ... 
Григорій звівся. А за ним і Гриць. Нагулялись хлопці до 

несхочу. Але тримались міцно. Лише у віччю двої.1ось, трої

.1ось і плавало все трохи шкереберть. 

- Грицю! Ти з вумерками йди до роздягалки, збирай 

все гамузом і виходь на мороз. Там чекай. Ясно? 

Ясно ... Гриць вийшов, а ГригоріV. ще мусів розрахува-
1 нея з кельнером. 

Розквитавшись, помахав здивованим дівчатам рукою і 

г.ішов. Пішов. Було смішно - ноги йшли по підлозі, а все 

навколо йшло якось бокаса. 

В дверях з кимсь зіткнувся. Хтось ішов сюди, а він ішов 

туди, -в дверях стали і ні сюди, ні туди. У віччю Григоріє

ві двоїлась якась химера ... "Шпали" на ковнірі ... Синьовер-_ 
хий кашкет ... О, аж два! .. Двоносе ... 

Григорієві було смішно. Чи воно одно, чи двоє? Кліпав 

очима -ні, таки двоє! Двоє заразом. Чудно, ха-ха! Щось 

ніби знайоме ... Григорій стояв і сміявся, взявшись у боки. 

Л тоді нахмурився - ну-ну! - і зціпив щелепи: 

- "Хто став на дорозі!?! Гал.1о! .. " 

Химера уступилася і Григорій промашерував до роз
дягалки. Дав "дідові Морозові" карбованця і так помашеру
ван на вулицю. Навіть не бачив, як та химера стояла, не ру

хаючись, мов би прикипіла на місці, і дивилась услід ... 

На вулиці чекав Гриць, в досі наопашки, з торбинками 
і з усіма пожитками. Григорій надів папаху, накинув доху, 
теж наопашки -хай хмель виходе - і пішли помалу. Моро

зяна вулиця була тиха, туманна, майже безлюдна. Де-не-де 
рипіли перехожі. Тьмяно сяяли .1іхтарі, обведені весе.'Ікови
ми німбами ... 

Не ходи босий! 

Хлопці вже пройшли вздовж пів вулиці Кар.1а Маркса, 
вже минули "ДеВеБанк", як Григорій відчув, що щось не 

гаразд, що за ними назирці хтось іде. І не так відчув, як уга-
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дав своїм вовчим інстинктом. Хмель виходив з го.1ови. Зга

далась та "химера", -що за чорт? Хто б то міг бути? Що 

за один? .. Військовий ніби. 
-А нагнись, Грицю, - хто там за нами йд~ наче? 

Гриць, спіткнувшись, нагнувся і глянув позад себе. -
Та, ніби, нікого. А що таке? 

- Надягай доху в рукави, бо змерзнеш. Так. Чіп.1яй на 

плече рюкзак, бо руки заболять. Так ... 
Упустивши свою доху, Григорій нагнувся і глянув ... 

"Так ... Іде назирці. Напевно за нами. Високе. В собачій хут
рянці. В капелюсі з розпущеними вухами ... " 

- Нум, Грицю! Спокійно. Наддай ходу. Так. Не ози

р~йся. 

- Та що таке? 

-Нічого. Знаєш, як тигр пасе вепрів? Нас пасуть. Не 

одставай. Тримайся мене. 

Пішли шпарко. Дужче. На вулиці враз зробилось .lюд

но, - то з кінотеатру висипзла юрба. Хлопці припустиаи 

межи юрбою, а тоді круто завернули вліво, в бічну вулицю. 

"Тримай попри стіну!" 

І враз несподівано Григорій пхнув Гриця в бік. Пхнув в 

rозчинену браму, аж той поточився. Там стали і стояли, за

вмерши. 

Повз них бігом пробігла постать в собачій хутрянці і в 

капелюсі з розпущеними вухами. Як хорт ... 
Пождавши хвилину, як затихло рипіння, хлопці ви

йшли, скрутили назад на головну і пішли шпарко. 

До двірця треба пройти головну вулицю, потім майдан, 

потім пустир за площею, потім базар, а потім ще з кілометр 

передмістям. Дохи заважали йти, - хлопці їх поскида.1и й 

тримали на руці. Рюкзаки - на плечах. 

Пересікли навскісь велику площу з пам'ятником Лені

Н(! посередині. Ленін переймав їх, піднісши руку, показував 

шлях в противнім напрямку, ніби хотів обдурити, чи силою 

завернути. 

Минувши площу, перейшли навскісь пустоші і бур'яни
ща, націлившись на ріг вулиці, що вела повз "тічок" до вок

за,lу. Тут перелізли через окіп і вже були вийшли на шлях, 
та раптом в темряві виросла постать перед Григорієм: 
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-- Руки вгору! ! . -- блиснула сталь пістоля, на

ставленого сторч. 

Григорій звів руки ... Але, зводячи руки, несподівано 

піддав ногою так, що пісталь фуркнув десь через гадову в 

сніг, а в ту ж мить Гриць зацідив невідомого з усього маху 

в ухо. Григорій не дав упасти - з лівої! а тоді турнув ногою 

так, як те робить сохатий, рятуючись від смерти, - сторч у 

груди прямим ударом. 

Невдалий Пінкертон хекнув, мелькнувши ногами в по

nітрі, полетів у темряву, з хряском ударився об паркан і зва

лився десь у сніг. 

"Не ходи босий - прошипів .'Іюто Гриць, ступнувши 

слідом. 

-Стоп!- спинив Григорій.- То- чорнороб. Гайда!!. 

І, підхопивши доху, що Григорій упустив підіймавши 

руки, хлопці припусти:ш, як дрібен дощик ... 
На станцію забігли з другого боку, просто на колії. Са

ме вирушав товаровий ешельон десь, ніби на південь. Ско

чили на ходу. Трапили в порожній вагон. Забрались у куток 
і сиділи, тяжко відсапуючись. 

А вже, як ешельон пройшов через міст на Уссурі і поко-
тив шпарко, Гриць почав реготатись: 

-Що воно було за халєра, га?! Чого воно хоті.11о? 
- Чого хотіло? 

-Еге ж. 

- Напевно, хотіло пограбувати ... Мабуть бачило бага-
то грошей ... як гуляли і ... 

- От заробив бідняга! 

Григорій мовчав. Думка йому шалено працювала, нама-
u • • ' 

гаючись знаити всьому логІчне пояснення, але ючого не ви-

ходилО'. Сам не знав, що думати. Може він нечемно турнув 
того, що стояв на дверях? 

Далебі так! В кожнім разі він його напевно перелякав. 
Це він пам'ятає. Може що ляпнув у хмелю? Так ні ... 

Напружував пам'ять, намагаючись пригадати, що то 
був за один, але не годен був щось до пуття згадати, як в 
дурному сні. Дуже він випив зайве. 

А може і справді xro думав пограбувати? А гляди -

228 



швидше всього. Все можливе. Одначе інстинктовна відчу

вав, що щось не так, що за тим криється величезна небезпе

ка, загроза. 

А зрештою, махнув рукою. "Аби лише не прибили то

го дурака на смерть. Хай брикає ... " Розв'язали рюкзак і за
ходились вечеряти. 

Потім посідали тісно в кутку і так задрімали. Товаровий 

еше.1ьон йшов, не зупиняючись. 

На станції "Лазо" хлопці вилізли десь на світанку. 

У Кім-rі-Суна посідлали коні, швиденько поснідали, ви

пи.1и по чарці з того запасу, що накупили в Хабаровську, і 

рушили. 

Поки перебували в цім світі циві.1ізацїі, почувались не

певно, почувались в небезпеці, - нічна пригода набу.1а та

ємничого значення, незрозумілого змісту. Квапилися швид
ше виїхати в інший, у свій світ. 

І тільки ко.1и повернули в хащі - свобідно зідхну.1и. -
"Все !" Вернувся добрий гумор, упевненість і душевний 

спокій. 

Тут- вони вдома! О, тут в они господарі! 

Слухаючи, як шуміди кедрачі назустріч, як височенні 

кедри пахнтували коронами привітно, переповідаючи вічну 

свою казку, а чи звітуючи за дні роздуки, Григорій відчув 

приплив буйної, дикунської радости, а воднораз - непере

можньої си.1и, що вирува.1а в нім. 

Го-го! Хтось там на нього насувається?! То ми ще поди

нимось. О, ми ще подивимось! Доки він тут- нема тії сиди, 
щоб його звідси викурида, щоб взяда його живцем. 

І не знаючи, як видадувати ту снагу і ту безвідчитну 

тваринячу радість від життьової наснаги, хлопці пускади 

коні в чвад, стріляли в пні і стовбури, і гоготіди, як азіяти. 
"Так, ми ще подивимось!" 

** * 
Вдома Гриць розповідав Наталці про їхні парубоцькі 

походеньки. Про химерних розмадьованих дівчат, про му

зики, про мащені фарбою губи, про дивацькі танки ... Про 
весь той "цирк". 

Дівчина, що знічев'я перебирала ізюбрині дапки, готую-
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чи їх до шиття унтів, і пильно розглядала їх - особливо ті 

чотири - ревичні, з того ізюбра, що дурів з пристрасти й 

загинув, - слухала братові теревені й була дуже сердита. 

Навіть не тішилась з подарунків, що їх навезли хлопці. 

А як зостались з Грицем самі, Наталка приступила з до

питом - перепитувала знову й знову про їхні гулі, про чу

дернацькі музики, про танці та про тих панянок мальованих, 

і едухала пильно з блискучими очима, намагаючись не про

rавити ні слова ... Який химерний той світ! Чи й вони теж 
танцювали? 

А якже! Танцювали. Навіть до них панянки сватались, 

такі-о інтересні ... - Гриць показував, які саме інтересні. 

Але виходило, що то не вони танцювали з півгодими 

"панянками ", а ті "пришелелкуваті городяни". А вони? -
вони собі добре попиячили. 

І Гриць так майстерно списував весь той "цирк" і тих 

го;:юдян, і так смішно копіював їх, ходячи по хаті вихи.1я~ 

сом, що Наталка вже Зааходилась щирим реготом, і конче 

хотіла все те сама колись побачити. 

А надто сміялась з того "великого пана", що Григорій 

зіпхнув його з дверей. А ще більше з того грабіжника, що 

так добре на них заробив опівночі, й шкодувала, чому вони 

не підібрали пістоля. 

- От два дурні! Зовсім-зовсім два дурні, два ведмеді! 

Ані тобі з дівчатами не вміли добре потанцювати,- ані пісто
ля їй в подарунок забрати ... А то навезли кат-зна чого, ніби 
вонз_ якась панянка мальована ... Хто це добирав всі ті цукер
ки, ці шоколядки, ці "духи", ці гребінці тендітні? 

-Я ... 
- Ну, й дурний. 

-І Григорій теж. 

-Ну, то обидва дурні. Ще дурніші! .. Зовсім, геть зовсім 
дур:-Jі! 
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Р О 3 ;І. І Л О ДІІНАДПЯТИ11. 

На 'Аіип;у 

-Ну, як, дітки? Поїдемо? - питав старий Сірко, ва

гаючись сам це вирішувати, їхати їм чи не їхати на "кішку": 

- Ех, немає Миколи! 

- Нічого, батьку! - Це Ната.1ка суворо. - Все одно 

нас таки знову четверо. Поїдемо ... -:Упевнено так, беззапе
речливо. 

Старий Сірко подумав, подивився на Григорія, посміх

нувся: -Таке, брат, ді.1о! - І покрутив головою. - Маю 

відомості, що коло !ману бачили "кішку", чи аж дві. Кажуть, 

uагато вепрів з'явилось. Ну, ясно, де вепр, там і кішка. З то
го цей пастух і живе. Та от ... Ех! .. Ну, як, козаче, га? - спи

тзв Григорія, посміхаючись. 

Старий шукав підтримки. Вагався дід. Ніколи не вагав

ся, а тепер вагався. Нема четвертого, нема Миколи. Григо

рій добрий хлопець, алеж уперше ... 
Григорій подивився в очі просто, хотів сказати рішуче, 

як Наталка: "Поїдем", але ... чи має він право вирішати? 
Сірко задумався. Справа була поважна. Кішка - це не 

зе1єць і не лис. Відтоді, як не стадо Миколи, хто його-зна як, 

чи вдасться. Стара Сірчиха стурбовано відмовля,1а: 

-Та хай вона сказиться! Та чи вам мало? Та чи вам 

життя набридло? Та хай її трас ця візьме! Сидіть уже! 

Це й вирішило справу. Старий махнув рукою: 

-Ну, то споряджайтесь! ге, стара! Бог не без милости, 

k:nзак не без щастя. Спробуєм щастя. Будеш за Миколу, ко

заче! Витримаєш? 

- Спробую, - відповів Григорій серйозно. - Тідьки 
ж ... 
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-Знаю, знаю, синку. Нічого. Я тебе підкую трохи. Хоч 
ти й підкований. 

Отже, вирішили їхати. 

Стара, зажурена, мовчааа. Хіба вони послухають? Лише 

тліла серцем та нишком витирада С.'ІЬОЗИ. Згадала торішнє 
--як привез.ш сина з розчавленою го.1овою ... Боже мій! Як 
з війни привезли. Юшка, твар тая поганая, вхопида пащею ... 
Будь вона проклята! 

-Ну, от іще!- потіша.1а Натадка.- Не журіться, :ма-

1\ІО! Та чи це вперше? Таке ... Ми скоро будемо дома. Ми так 
тільки, з'їздимо та й назад. Ніяких там кішок немає ... Роз
бігдись досі, почувши. 

-Та хоч би ... - І христила Натааку, і христи.1а всіх, як 

завжди, як кожен раз, виряджаючи. Тут бо люди гинуть 

всюди просто. Не з'їсть кішка- то заблудить, не заблудить 

---у марі втопиться, замерзне, чи ведмідь, або вепр піддере, 

а то так простудиться-та й Богові душу віддасть. 

А збиралися цим разом не так, як звичайно. Повдяга.'Іи 

ватяні штани й куцини. А окремо взяди годої дебелої лоси

ної шкіри піджаки. І такі ж дебелі досині падьчатки- рука

виці, - сама шкіра на них, без нічого. Взяли по парі запас

них р е му з і в - теж з міцної шкіри. Словом, побільше 

шкіри. На старому, як і на всіх, уже не кашкетик, а шкіряний 

капелюх, хутром униз. 

Коней нав'ючили легко. Взяли лише намет, залізну піч, 

харчі, спирт, марлю та пашу для коней. Та ще взяли верьо

вок, дроту, сокиру добру. Забрали всіх трьох собак, чотири 

пари лижв і поїхали. 

Коні буди не перевантажені, - тож туди ввесь час їха
ли. Злазили лише там, де доводилось пробиватись крізь за
мети в "сіверах". Ухали стежками, через урвища, через дже
рела, крутими схилами та хащами. Ковані на плашки коні, 

часто сковзались, іноді падали. Довелося повrвинчувати ши

пи на кожну передню. 

Сонце, відбите снігом, еліпило очі. Тайга стояла дивна, 
мертва, як заворожена. І .1ише письмо слідів та с.11ідів на сні

гу промовдяло до тих, хто умів читати, що тут далеко не по
рожньо. 

Коди заклякали, сидячи в сіщ1і,- а мороз стояв ступнів 
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на сорок п'ять і, хоч які були теплі козячі панчохи в унтах, 

я ноги мерзли, коли не рухатись, - тоді злазшш, ставади на 

.1ижви і йшли так. По південних схилах і на падях сніг був 

туго збитий і це в~іх тішило. Григорій з Грицьком і Натал

ка на чистих місцях гнали наввипередки або спускадися з 

кру:-их сопок, аж у вухах свистідо. Іноді котрийсь, занурив

шись лижвою десь під гіллячку або під приметений бур'ян, 

:шов перекидя під регіт інших. Григорій ходив на лижвах 

вправно. Це не спортивні лижви, ліпші. До них не треба бу

ло ціпків. На спортивних тут не пішов би, ті дуже вузькі, 

врізались би. А це бу.ш широкі, втричі ширші за спортивні, 

трішки коротші, підбиті шкірою з цупкою шерстю по ході. 

Вперед самі пливуть, назад не здають - шерсть затримує. 

Гасали, дуріди, було гаряче, аж пара ішла у кожного із 

спини. 

На ніч отаборювались просто на снігу, намету не хоті

ли розв'язувати і ночували так, нагрібши в один бік з-під 

вітру велику купу снігу. Насупроти розкладали багаття, а 

посередині намощували гідок з ялини та з смеречини. Було 

сухо і тепло. Тут сушились, пили чай. Трапилось так, що не 

знайшли чай, чи було ліньки шукати, то старий Сірко зава

рив "мисливський" - зломив гілочку ліщини з сухим бру

натним листом і опустив в окріп. Чай вийшов "не гірший за 

китайський". 

Вранці рушили далі. Сліпуче сонце і вітерець засма.'Ію

В:lЛИ обличчя, шкіра робилась бронзовою. 

На річці Бікіні бачили диво-дивнеє: при височенному, 

крутому урвищі, при горі, мерехтів крижаний водоспад. Ме

трів на шістдесят угору. Стояв він крижаною стіною і пере

.швався усіма барвами. Мерехтів на сонці, наче рухався, тік. 

Аае він не тік. 

Що тільки може природа витворити! Улітку тут безпе

rервно витікали підrрунтовні води, текли по урвищу безліч

чю дрібнюньких струмків, виносили з собою частки того 

rрунту, в якім текли - зелені, брунатні, руді, жовті. 

Прийшли морози і устругнули штуку: вода тече, а вони 

її приморожують. Так і наморозили цеє диво - від низу, від 
річки і геть до найвищого потічка, що ліг угорі рудими ві
зерунками. Отак розписаний, та ще підправлений небесною 
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блакиттю та бірюзою криги, стояв і мерехтів дивний водо

спад. Григорій бачив таке диво вперше і милувався, і диву
вався. 

В однім місці, проїжджаючи кедрачі, захотіли горіхів. 

Але бирки, котрі до долу впали - заметені снігом, не знай

деш. А котрі не впали - ті на височенних кедрах бовваніли 

поза можливістю їх дістати. Але вийш.ш з труднощів про

сто: збивалИ' їх з рушниць, Старий Сірко бурчав, але не за

бороняв, бурчав так, для годиться. Колись і сам так дурів. 

Та і вправа стріJ1ецька ніколи не шкодить, - це вже його 

правило. 

Бирок назбивали небагато, зате горіхи були дуже смач

ні і багато їх у кожній бирці. Бирка тая добрий жовтяк-огі

рок завбільшки і луска, як у соснової бирки, а під кожною 

.1Jускою, як під покришкою, горіх завбільшки з квасолину. 

Так виїхали на Іман-річку. Замерзла і заметена снігом, 

лежала вона нерухомо, ця, така буйна і бистра улітку, річка. 

Сніг був чистий, нерушений. Лише посередині, під свіжим 

шаром снігу пробивалисЯ, як жилки під шкірою, смуги мадо 

їждженої дороги, а по чистому снігу вилося дві нові сму

жечки від полозків. Межи ними ж - ямки від копит. Щось 

проїхало вчора двома підводами. З ширини полоззя старий 

Сірко виснував, що це старовіри. Проїхали вгору. А раз так, 

то, значиться, вони їхали вниз до останнього снігопаду, а це 

вертались - значить, були в Імані. Прочитав, і вже його не 

переконаєш, що це не так. Вони теж поверну.тrи вгору за слі

дом. 

Тут Григорій мав нагоду прочитати тайгову газету -
часопис пралісів. Але те, що він прочитав, зробило на нього 

сильніше вражіння, ніж цілі томи Бальзака чи Стендаля, що 

їх він колись теж перечитував та за останні роки забув, зди

чавів. 

На снігу великими літерами, либонь, за допомогою 

пальця було написано лише чотири слова: 

"ФІйОНА МЕДВИНУ ПРИВІТ ПЕРЕДАВАЛА." 

І так, наче хто кулаком по уху торохнув. Що таке? Яко-

1\-:у Медвину?! Невже? .. Та ні, не може бути! 
"Фійона- це ж та красуня, жінка того тунrуза, на 

прізвище Дядоров, кралf!' писана. Росіянка. З старовірів. І 
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да.lО ж йому зв'язати своє життя з чужинкою, та ще з та

КГJЮ! Та ба: вона- красуня, чиста тобі дворянка, як пава,

ну і погнався. І він її любив, Богу на неї молився, упадав біля 

неї, а вона ... Ну, сказано, не пара. А вона до інших ірже, до 
своїх. До неї ж охочих- Боже мій! Гарна. І здорова, як ко

билиця. Всі нача.1ьники, які в тих місяцях бувають - чи то 

різні уповноважені, чи міліція, чи НКВД- всі там пасуться. 

А Дядоров місяцями дома не буває - промишляє все, тру

диться. А як узнав, хотів її порубати. І начальників поруба

ти. Забрали його, подержали і пустшш, настрашивши ... " 
Медвин ... Медвин - це ж прізвище його колишнього 

ката. Так, це брю прізвище с.1ідчого, а потім начальника 

відділу одного управління НКВД. О, це прізвище стрясJю 

ним до останнього м'язка. Одно .1ише прізвище. Але, ні, не 

може бути. Це ж за десять тисяч кілометрів. Явна невідпо

відність. Це просто випадковість. Прізвище зовсім, зовсім 

і11шої людини. Якийсь старовір. І хоч це був незаперечний 

факт, що випадковість, проте серце не могло довго вгаму

ватись. Прокляте прізвище викликало зливу страхітних спо

гадів, приеланого гніву, пекельної, непримиренної, вічної 

ненависти. 

Всі йш.lИ і не помічали, що робиться з ним. Вони про

чита.lИ, посміялись, погомоніли і пішли собі далі. Та й з 

Григорієм, власне, зовні нічого не робилось. Хіба той бі.1ь, 

ту гіркоту за зламане життя, за скалічену і навіки зіпсовану 

1\ІОлодість видно зокола, та ще на такому брондзовому об

личчі? Щелепи йому зімкнулись, як вовча пастка. 

За кілька кілометрів - знову те ж повідом.1ення: "ФІ

І/ЮНА МЕДВИНУ ПРИВІТ ПЕРЕДАВАЛА. "І знову серце 

зnгуготі.1о попри всю явну випадковість такого прізвища 

тут. 

І так разів з чотири. Ніби якийсь злий дух намірявся на 

Ї!ого спокій. А в дійсності- хтось їхав і з нудьги розписав

ся. Радий, що вивчився писати. А записав те, що його най

бі.lьше, може роздрочило, чи, може, те, що заволоділо дум

ками всіх тайгових молодих хдопців і дівчат. Це повідом

лення звучало, як чергова романтична та пікантна сенсація. 
Григорій похмуро вигнався наперед і йшов перший, а 

збадамучена думка, занепокоєна, снувалась химерно. То 
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припускала найнеможливіше, то пригадувала чуте, теж вар

те уваги. 

Що по тайзі останнім часом проїжджали, або якась. 

військова дослідна комісія, або начальство з НКВД, чи мілі

ція, про це було відомо. Мали щось десь будувати, чи, може,. 

"очищать ти.1 від ворогів народу". А може те й друге. Що 

по всьому краю будовано си.1у військових об'єктів,- це він 

знав ще в тюрмі від тих, що побували тут "на виправці". 

Бач, знав навіть і такі подробиці: понад усім кордоном, за 

проєктом якогось інженера, будовано цілу систему - лінію 

- укріп.1ень і багато сопок перетворені в невидні зокола, 

потужні фортеці тощо. Робили "кордон на замку". Щождо 

останнього- очистки тилу, - то це вже він бачив сам. 

Ось такі химерні думки снувалнея в його голові, вик.ш

кані тим прізвищем. 

Там, де Іман завертав круто вправо, на південь, і йшов 

далі, пеп1яючи межи крутих кряжів Сіхоте-Аліня, наші взя

ли трохи ліворуч і пішли на схід, нетрами. 

По довгих мандрах прийшли на Зміїну. Тут окремо, як 

nустельник, жив старий удегеєць. Сам. В ха.1упі-печері. Роки 

жив тут, віку доживав. Він уже був майже сліпий, його на

зивали чомусь "Інокентій Петрович, хазяїн Я урина". Яур ин 

- це там десь, на Малім Хінгані, і там він прожив все жит

тя отак, сам-один, як палець, на величезні простори. Мисли

вив і був повним господарем. А як відкрили там золоті ко

пальні, пішов десь геть блукати по нетрах. Переселився сю

ди ... В нього вже не було зубів, а сам він - як сухенький 

зморщений грибок. Жив він з того, що ловив рибу, ловив 

сільцями птицю, а іноді і вивірку. За рік він добував хутра 

на махорку, на чай "кирпичний" та на сірники. Тим задо

вольнявся і так у мовчанні жив тут, спог.'Іядав і чекав смер

ти. Але добрі люди його не забували. Хоч зрідка та добива

лись сюди мисливці і лишали йому то ее, то те. Іноді і спир

том частували. Так він і жив, як бурундучок малий. Та все 

курив люльку, заплющившись. 

А колись він був у свого племени шаманом. Гай-гай ... 
Та зате він ще й тепер умів з богами дадити, тож вони його 

і захищади, і заступали. 

Яке було його вдасне,,справжнє прізвище, - ніхто не 
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знає. Він- "Інокентій Петрович". З цим прізвищем і увесь 

такий, як він є - це красномовний показник, символ всього 

його племені- уже напівмітичного племені удеге, що отак о 

доходить краю і стоїть на порозі в небуття. Того дивного, 

опоетизованого (ах, Арсеньєв! Ах, екзотика!) - наївного 

племені дітей природи, що уже вигибали, як малі діти, від 

усіх б.1аг чужої колонізації: від алькоголю, люесу тощо. А 

оце догибають "останні з могикан", чи пак, "Останні з Уде

ге",- навіть не маючи свого імеІ:fі. Патріярх, жрець і носій 

традицій та національної гордости с·вого племені. Єдине, на 
що він ще спроможний, - це забитися в недосяжні хащі і 

їам сконати з чужим іменем, як з тавром. 

Тут старий Сірко залишив коні. Тут, десь недалеко, на 

джерелі Урин, бачено "кішку". Дали Інокентію Петровичу 

плиту "кирпичного" чаю, тютюну (старий Сі рко пам'ятав 

про Інокентія Петровича ще з дому), і старенький, зморще

ний, безбородий дідусик був радий, як маля. йому вже три 

чисниці до смерти, і він хоче покурити всмак. Ні с.1ова не 

тямлячи по-російському, ані по-українському, дідусик на 

мигах дякував, радів і розумів, чого від нього хочуть: до

глянути коней. 

Тут тигролови вирядились: панадягали шкіряні панце

рі, -дебелі щільні піджаки, цупкі ремузи, шкіряні рукавич

ки ... Напакували всі рюкзаки харчами і дрібними необхідни

ми речами. В Грицька упакований намет і кругом пояса міц

на, товста верьовка. У Наталки теж верьовка і за поясом со

кира. В Григорія, крім притороченої сокири, верьовки і на

бійниці, ще похідний казанок. А старий Сірко довго ходив 

по хащах - вибирав, облюбовував собі знаряддя. Нарешті 

вирубав дебелий, рівний, три метри завдовжки, сантимет

рів десять в діяметрі "др ин". По пробував - добрий. Обте

сав трохи нерівності. Є! 

Стали на JІижви. Перекинуди через плечі рушниці. Взя

.чи собак на повідки і пішди помаду. Пішли звичайною, мис

.чнвською ходою, не квапдячись, щоб не виснажуватись. 

Люті морози та вітри "по їди", як кажуть мисливці, сні

ги, а .1ишок дежав туго збитим шаром, що добре витриму

R;ІВ .1юдину і собаку. Лише у ведикій гущавині сніг був ці

.lІІЙ і крихкий, як пісок. Місцями дежав поза кодіна. А в "сі-
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верах" та в проваллях у тім снігу можна було втопитись . 
. Місцями ж, на чистих галявинах, на високих плаях, снігу 

майже не було: позривала, позносило. 

До Урину старий Сірка вводив Григорія в курс його 

майбутньої ролі. Правда, за весь час він мав багато нагад 

nеревірити Григорія, і цей юнак перед ним склав усі іспити, 

та ще й найJІіпше. І старий був певен його здібностей. Щоб 

не ця певність, то він навряд чи зважився б цю зиму піти на 

"кішку". Проте вважав не зайвим поговорити з ним іще про 

його роботу. 

- Отож, синку, слухай, примічай, щоб ти знав. Це ти 

замість Миколи ... Бачиш, тут діло таке - дружно, то й ви

йде щось. Сміливо, один за одного, як свій за свого. Того

ми й ходили лише рідні, чужих не брали, бо чужий за чужо

го не підставить своєї го.1ови. А воно, бач, без того не мож

на, таке діло ... 
Не знаю, синку, як т2м їх .1овлять, кішок цих, по книгах, 

ми їх ловимо по-своєму - голіруч і вчотирьох лише. Ну й 

собаки, без них не можна. 

Хоч кішка й велика, і хитра твар, та людина хитріша. 

Старої ми, правда, не вловимо, бо її не можна впіймати. Ми 

її стріляємо, та й усе. А ловимо молодшу. Ну, це така ж зав

більшки зростом, тільки що легша- всього пудів на вісім,--

молода й дурніша. Вона, правда, доброго лошака візьме в 

зуби, як мишу, скине собі на хребет та й занесе грець його 

знає куди. А от, як ми за неї візьмемось, то вже їй нікуди 

дітись. 

Головне - сміливість, швидкість і неодмінно крик. Як 
уже насядемо, тоді крик. 

Спершу собаки женуть її, не даючи віддихнути. Вона б 
собак самих і не злякалась, може, так ми ж слідом. Чує. Со

баки женуть, поки вже не сила їй утікати. Буває, цілий день 

ганяємось. Тоді вона забивається десь до скелі, чи до яко

гось захисту з одного боку і, повернувшись хвостом до за

хисту, займає позицію. Пси наnадають- вона одбороняєть

ся. А ми тут! Оце коляка- це перше діло. Як "кішка" заба

чить людину, то враз, забувши про собак, кидається на неї. 

А я їй коляку вперед! Вона пащею і хапає, що ближче ... Го
ловне не злякатись і подаtи їй зручно. Ми як робили? Я з 

238 



колякою вперед. Тільки вона вхопила, Микола зверху на 

неї ... та петлю за шию! Як супоню, затягне ... А я вже коля-
ку геть, та за лапи, щоб вона його не здерла ... А Грицько -
зз задні лапи! .. А Наталка, як дзиrа, коло Миколи насідає! 
Ге, брат, це треба Швидко ... І оком не змигнеш ... А, головне, 
треба кричати, скільки духу, скільки снаги, кричати, наче 

тебе ріжуть. Вона від людського крику дерев'яніє, її трясця 

б"є, нерв у неї не витримує, бач. Губиться і силу свою втра

чає ... Тож як ми кричатимем, то ти не лякайся, не думай, що 
це вона черево розпорола комусь (хоч, може, й розпорола), 

а й сам кричи так, ніби тобі черево розпороли ... Втямив? 
Отож. 

А головне - не бійся її: вона тільки кішка. Але, боро

ни Боже, бити її чим, можна скалічити, і тоді пропаде товар, 

а значить, пропаде ні за пси труд, бо за калічену і чверти не 

дадуть ... " 
Тимчасом ішли і пильно оглядали всі хащі. Грицько 

йшов стороною, Наталка оддалік. Старий роззирався пи.'Іь

но і гомонів тимчасом: 

- Ну, буває, що вона виб'є коляку і кинеться на само

го - тоді її треба ловити рукою за щелепу і здавити ту ще

аепу та й не давати перемінитись на зуб. Було мені раз так ... 
Ну, якби довелось тримати так хвилину, то вона за хвилину 

роздерла б і унти на поворозки не то що самого, так, бач, 

це було, може, секунду, як уже їй запетлювали хлопці шию 

та ноги і повалили. В мене хлопці добре робили! Не дали 

батька з'їсти (добродушно сміється). То ж і ти не давай, як 

що як. Бо після мене тобою закусить. Отак. 

А як будемо гнати, не виганяйтесь один перед одного та 

й не відставайте. Дивись на мене. Один прикриває ти.'І, бо 

як трапиться хитра яка падлюка, то обдурить, зайде з тилу 

і не зчуєшся, як і передушить ... Отож, як тільки побачиш, 
що я подав їй гостинець, сідлай її мерщій, та верьовку от

так, оттак, щоб напоготові, а тоді оттак, і кричи! .. Кричи, а 
сам не зівай, орудуй, бо не зчуєшся, коли голову одірве ... А, 
стривай! .. 

Наталка стояла, тримала за нашийник Заливая, що по

ривався вперед, і подавала знаки. Миттю зійшлися до неї. 

Ната.11ка показувала пальцем на дві смуги на снігу. 
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-Аж дві! .. 
Сліди ... Дві кішки пройшли глибоким снігом. Старий 

Сірко пильно обдивився. 

- Стара і друголіток. Уранішні. Тихо йшли ... Не голод
ні ... Десь на лігво ... 

Це все пошепки сказав. 

Нічого собі- аж дві "кішки" зразу! А собаки! .. Григо
rш здивувався, побачивши, як вони відмінилися. Нюхали 

слід і шерсть на них стала дуба на спинах. Поривались впе

ред, натягали повідки, але не рвались шалено, - зацитьку

вані, поглядали на людей запитливо. Вишколені. 

Власне, по собаках Григорій побачив, що натрапили на 

тигрів. Заливай тремтів від нападу люті, аж Наталка трима

о~1а його за нашийник, не покладаючись на повідок, а він хри

пів, не маючи права заревти вголос. 

- Головне, розпарувати їх вдало. - Старий Сірко зняв 

шапку, перехрестився. - Дай же, Боже! .. 
Тоді міцно нацупив її. 

Ну, дітки! Дивіться ж! 

Вмить повідматували верьовки і налаштували їх зручно, 

почіпляли на шию. Кожен дослав набій в набійник рушниці 

і знову закинув її за плече, щоб руки були вільні. А дід до 

Григорія: 

- Дивися ж. Як я крикну і почну стріляти, стріляй вго

ру, куди попало, заправляй і знову стріляй, і галасуй, а то

ді рушницю за плечі і гони щосили слідом за мною. І не ог

.'Іядайся! 

І так, тримаючи собак на повідках - Рушай у батька, 

Нерпа в Грицька і Заливай у Наталки - пішли тими сліда

ми. Попереду старий Сірко, за ним Григорій, тоді Грицько, 

2. тоді Наталка. Вона тримала вінчестер на руці і ввесь час 

пильно поглядала на боки, іноді оберталась. Уї функція вже 

почалась. Бо кішка та - зрадлива твар, особливо ж як ста

ра з мо.'Іодим - мати. Вона може бути тут близько і вже, 

може, вживає проти своїх ворогів "заходів". 

Сліди то йшли поруч, то перехрещувались, петля:vш. 

Крутились по непрохідних хащах, по такій гущавині, що, 

звичайно, туди мис.rшвець не залазить. В особливо небезпеч

них місцях старий обходи'в забіч, ввесь час не спускаючи з 
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ока слІДІВ і перемацуючи очима кожний непевний закуток, 

купи вітролому, каміння. Обминали, виходили з іншого бо

ку, натрапляли на слід і йшли далі. 

Григорій мобі{Іізував всі свої мисливські здібності, а 

найперше зір. Аж у скивицях боліло, так він напружував 

очі, стежачи за Сірком і за всім навкоJІішнім. 

Минали години ... Так вони проходиJІи кілометр за кіло
метром, - переходили розпадки, становики, _паді і непро

хідні хащі. А сліди йшди собі, навертаючи все на південь, -
пет.1яли від густих заростей до ще густіших; то по скелях, 

то по чистих галявинах. І що-мить можна буда сподіватися, 
--- ось, зараз, тут ... 

Але не було тут. Далі. Далі. 

Так вони йшли до півдня і навіть не обіда.1и. В однім 

місці тигри тупцяли під деревом. Сірко оглянув пильно все. 

А Натадка: 

- Ось, гдяньте вгору! 

Вгорі, метрів на три від земді, між розсохами дуба, 

з-між двох товстих колод стирчав розкішний чорний хвіст. 

-- "Соболь! Оттак! Хто ж то ставив?" І хоч соболя заборо

нено здобувати, та раз уже впіймався,- взяли. Тут Грицько 

впізнав, що це ж їхня "плашка", що вони з Григорієм ста

ви.lи на кодонка. І затіска їхня. "Вдіз дурний в не своє". "А 

к!шки- ти скажи, які обережні! Постояди, а не наважилися 

взяти: почули, що тут бу.·ш, хоч і давно, людина." 

Гриць запхав сободя в торбу. "Не кидати ж дві тnсячі 

п'ятсот загибати. Прийме база за камчатського." 

У другім місці тигри дежали. Видно на снігу під деревом 

два .1ігва поруч. Старий Сірко зупинився кодо них. Пома

цав сніг. Подумав, оглянув усе навкодо, знизав пдечима. Не

давно, аде ... Невже сполохані? Так наче встади не від спо
.1оху ... 

Пройшли ще трохи. Ага. На снігу кі.1ька вепрячих слі

дів. Пішли вистрибом. Тигрячі сдіди теж розгонисто - по

.люють. 

Так у надзвичайному постійному напруженні та хвилю

В<.Jнні, забувши й про їжу, "тропили", тобто стежили, вони 

1-:ішок до смерку. Як починало вже сутеніти, сліди довели їх 
~о якоїсь річки. 
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- Даубіхе!- сказав старий, як кондуктор, оголошую

чи чергову станцію. 

Тигри тут лостояли на низькому березі, nодивились, 

.1ибонь, на заметену снігом річку, полисану лосередині ло

дозками і, занепокоєні nідозрілим тим nисанням, а може, й 

дух кінський чи людський вхоливши, - nовернули круто на

гору. Велрячі ж сліди лодаJшсь nросто _упоnерек, через 

річку. 

- Стій! - сказав старий Сірко. - Ніч надходить. А 

nроти ночі кішок не стежать. 

В цім місці річка, що текла взагалі, крутячись та лет

.тІяючи межи становиками, як і всі тутешні річки, робила кру

те коліно. Старий подивився, ще раз nрикинув і вирішив тут 

ставати табором. Вмить наnнули намет, розгрібши сніг, на

рубали хмизу, наносиди ялинкового та смерекавого гілля. 

Звалили сухостій і, лорубавши його на дрова, розклали вог

нище. Хотілось їсти та ще більше хотілось лити. Двічі ки" 

л'ятиди чай. Ужі не варили, а просто Ї.1JИ пироги й морожене 

сире м'ясо- "струганину". Передусім вилили сnирту, а тоді 

стругали м'ясо ножем- кожен своїм (від цього й "струга

нина") і, вмочивши стр уж ку в сіль, так їли. 

Після вечері Грицько оббілував соболя, що за той час, 

поки вечеряли, ,встиг розморозитись. 

-Ну, як, батьку?- лідняв шкірку, милуючись. 

Батько, фахівець у хутрині, взяв у руку, труснув, nри

цмокнув:- Гарний! -1 удаючи інслектора бази, додав: -
Сорт перший, висока лідголовка, темний, комірний. Без де

фекту. Луnка стандартна ... За це - дві тисячі штрафу або 

шість місяців тюрми! .. Але оскільки він сам винен, що поліз 
туди, де його не лрохано, то ми його здамо за камчатського 

або за сахалінського - там дозволено nолювати на нього. 

А соболь, дійсно, був гарний. Зверху лереливався сизо

синім відтінком воронового пера. Роздмухати чорну ость -
голубіє пух. "Голубоватий". А хвіст! .. 

Грицько приміряв лишного собоJІЯ до ковніру сестрі -
ч11 до лиця. Та: 

- О! Оце тобі, дитино, як ліймаєш кішку. 

-- А й nравда! - лосміхнувся Сірко. - Правда! Хай 
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nани бурундуки носять, а ми вже соболя якнебудь ... То тре
ба ж іще з~обути якого. 

Наталка тільки очима мерехкотіла, задоволена. Що то 

жінка! У вічнім, іноді навіть nідсвідомім nрагненні, бувши 

гарною й так, бутИ ще ліпшою - жінка всюди вірна собі. 
Грицько повісив соболя в наметі -хай висить. А ми ще 

десь здобудемо, щоб не один. Грець їх бери з їхніми зако

нами! 

Рано-рано, тільки но розвиднилось, рушили. Покинули 

так намет і все, що було в нім і коло нього - всі зайві речі 

лишили тут. Взяли з собою лише сірники, трохи їжі, бок

.'Іажку з спиртом та своє мисливське встаткування. За роз

рахунком старого, вони сьогодні мали догнати і згребати 

тих кішок. Ще до вечора, як Бог дасть. А ні, то завтра. 

Сліди знову петляли, водили їх, як і вчора. Там, де сні

гу було мало, видно було навіть віддряпки nазурів. В інших 

місцях, де снігу було більше і був "чирим" -затужавіла по

верхня, кора,- один слід все провалювався глибоко.- "Це 

матка. Важка сатана! Пудів на дванадцять". Це ж дало під

ставу упевнитися, що другий був молодий. Так, пудів на 

шість-вісім. Проте і при такій вазі та при півторарічному 

віці він зростом мусів бути такий же, як і старий, лише утлі

ший, піджаристий, - ще не набрав уповні ваги й сили. Ну і 

досвіду, звичайно. Тому й ходить nри матері. 

Раптом все пішло несподівано швидко ... 
В однім місці, перед густими заростями, старий раптом 

впустив ломаку і підкинув вінчестер ... Григорій бачив, як у 
гущавині посунулась щось смугасте ... Постріл! Велетенська 
кішка зробила скажений стрибок угору, як підкинена пру

жиною. В ту ж мить і туди ж стрелив і Григорій, по ній. І 

ззаду пролунали постріли. А старий, пронизливо і моторош

но крикнувши, як це роблять татари або чеченці, і, раз-у-раз 

стріляючи вгору, пустився чимдуж стороною навздогін за 

другою, що десь мелькнула і щезла. Решта, так само лемеСІ

туючи, - слідом. 

Спущений Рушай ішов вихорем уперед. За ним, проле

тівши повз Григорія, покуріли, ревучи, Заливай і Нерпа. 
Собачий лемент nішов по нетрах ... Далі, все далі ... Ви

рував, клекотів, віддаляючись. - "Женуть уже взрячку". 
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Григорій налягав на лижви, закинув уже, як і старий, 

рушницю за плечі, не відстаючи, готовий до всього. 

А Наталка, обернувшись на ході і ще раз стреливши в 

велетенську потвору, що, перекинувшись у снігу, била лапа

ми в повітря,- випередила брата і благально: 

-Грицю! Братіку! Я буду за ним! .. Я буду третя. Бере
жи хвіст. 

То була божевільна, шалена гонитва. Годину ... Дві ... 
Три ... Безконечно ... Аж очі вивертало на лоба. Григорій бо
явся тільки, щоб не спасувати, щоб стало сили, щоб витри

мати. Бо життя людей, життя старого тепер на його сумлін

ні. Ясно. 

Собак було ввесь час чути. Іноді розтиналось коротке 

скавуління чи )\!ИТТЯ. Тоді старий припускав ще дужче і по 

нетрах шугало його страхітне гукання. Підбадьорював, та й 

тій сатані нагадував, що він ось тут, доганяє, як сама смерть. 

Собачі й тигрячі сліди кидались то вправо, то вліво,. 

"чирим" часто не витримував кішку на скоку та в такім тем

лі, і вона все провалювалась глибоко. Напевно такої гонит

ви вона довго не витримає. В кількох місцях на снігу руді

ли плями крови -на собачім сліду. 

_:__Наддай!!.- гукав Сірка і лементував ще пронизли

uіше, ще шаленіше.- Пропадуть собаки! Подере. 

Де вони гнали, як вони крутились та петляли, - не бу

ло видно. Суччя било в обличчя, обдираючи шкіру. 

Ось лемент- рев собачий - близько. Зовсім близько. 

Старий Сірка нацуплю~ав лосину рукавицю, що був скинув. 

Спереду вже видно, як ген крути.1ись, гаса.'Іи пси під скелею. 

Миттю старий одстебнув геть лижви і, наставивши коляку, 

як спис, гайнув уперед. Григорій нагнувся на півсекунди до 

.1ижв ... Мимо пролетіла Наталка, бачив лише, як її лижви із 
шкварчанням відокремились і шугнули вбік, утікаючи від 

його лижв. 

Пізніше він часто згадував і не міг відновити точно, як 
воно все було. 

Він таки перший опинився біля батька. Він лише пам'я-

тає, як закричала Ната;•rка ... блискавичний його стрибок .. . 
Rир ... Несамовитий галас, - людський, собачий, тигрячий .. . 
Rін затягнув петлю, як суп'Ьню, і вмить опинився під сподом, 
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вчепившись потворі в карк за шкіру ... Все кача.1ось клуб
ком, галасувало на нім ... Здається, і він галасував ... Сніг на
бивався в очі і в рот ... 

Це тривало де_сять секунд, але, здавалось, - це трива.1о 

вjчність ... Потім в раптовій тишині - здякане Наталчине об

личчя і дихання над самим його .1ицем ... Потім дружній 
регіт ... 

- Пусти! - це старий Сірка, сміючись, розпатланий, 

спітнілий: - Пусти, а то ти його задавиш ... 
Уже! Страшний га.1асливий клубок розпався, і його ви

тяга.ш, затоптаного в кучугуру снігу. 

Ті.1ьки тепер Григорій побачив, що він голими руками 

вп'явся в рудий загривок та так і закляк ... Ага, він перед тим 
скинув шкіряні рукавиці і кинув їх геть, щоб не заважали ... 

Потвора лежала майже нерухома, лише конвульсійна 

здригалась, розчепірив одерев'янілі пальці. його звільнили 

з-під снігу, і секунди переляку загального перетворилися в 

дружній регіт. Так його забило снігом - повно в носі, і в 

nyxax і геть світу білого не видно. Але все ціле, нічого не по

.l'амано і не поодкушувано. Треба бачити ці славні, хороші 

обличчя! Допіру лише зосереджені і суворі, а тепер такі 

смішливі - розкудовчені, спітнілі, замурзані і весе.'Іі. Гри

цько іржав, як дурний. 

-А я думав, що вона тебе вже з'ї.1а! Ха-ха-ха! Див.1юсь 

- нема, тільки унти стирчать із снігу. 

Відсапувались. Обтрушувались. Збиоа_ли шапки, руш

ниці. Викопували з снігу погублені набої. А де ж дідова 

І.іJапка? Та вона, пак, он ... 
На розметанім снігу лежала здоровенна, смугаста кіш

Юl, зв'язана по ногах, а тоді ще обидві пари ніг докупи, шия 

затягнута петлею, на морді дідова шапка ... Кішка здавалась 
неживою, лише хвіст тремтів і корчився потихеньку, як прут 

на вогні ... То враз вся стиналась в страшній конвульсії. 
-Кінчається!- це Грицько злякано:- Дуже втягну-

то! 

-- Нічого, - заспокоював старий, - це кішка. її не так 
скоро задушиш. 

Поті:о..t обдивля.1ись пошкодження - оглядали один од
ного і собак. У старого Сірка була щока в крові, але то пу-
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сте - здряпнуто, і він навіть не пам'ятає, де, чи як гнався, 

чи тут уже. Наталка набила морrулю об чийсь приклад, а 

може, й об чийсь лоб. Може об Григоріїв. У Грицька все 

гаразд, тільки чухав нишком ззаду, - сатана мотнула на

останку, як уже була зв'язана, та так піддала ногами, що він 

не втримався і гепнув просто на камінь. А в Григорія і зов

сім усе в порядку ... Що в нього боліли ребра і була розсіче· 
на всередині губа - то секрет. 

А собаки лежали рядочком на снігу, пависолоплювавши 

язики, ніби в Спасівку. Проте з ними гірше. В Рушая розід

ране вухо, у Заливая здорово підідраний бік - так шкіру й 

злуплено смужечкою, і він старанно зализував рану, піддаю

чи шмат шкіри язиком. Старий витяг ножа і тут же проро

бив операцію-- відтяв шмат геть; розумний пес тільки за

скім.'Іив і лизьнув діда в руку. 

-Нічого, нічого, це ще щасливо: це заросте ... 
А з Нерпою було погано, - десь наколола око і воно. 

СJІьози.'Іось, кривави.JІось. Пес жадібно дивився на людей. 

Старий оглянув, пахитав головою ... 
- Ну, нічого ... Може, пройде ... От біда ... Ну, та на війні 

не без -убитих ... Може, й заживе .. . 
Після оглядин старий Сірка підійшов до вже майже не

рухомої "кішки" і розпустив петлю на шиї. Радісно бурчав: 

-Оце фарт! Хтось серед нас щасливий! .. 
Поті:>~ знайшов свою коляку і просунув "кішці" межи 

зв'язани:>~и ногами. А тоді взявся майструвати клітку. 

Поки старий майстрував клітку, зв'язуючи її з товстих 
брусків, невелику, тісну, але дебелу, - хлопці з Наталкою 

позбирали -1ижви, розпалили ватру, почали готовити їсти. 
Тільки тепер вони почули, які вони голодні. 

-Хлопці! --- гукнув Сірко, поглядаючи навколо. -Та 
це ж пак Собор! Диви! 

Дійсно. Скелі, до яких собаки приперли кішку, були ста

рому добре взнаки. Звались вони в мисливців Собором, бо 

нагадували зруйновану церкву. Стояли окремо, як будівля, 

поруйно::ані, вивітрені морозами, вітрами й часом. Поміж 

ске.1я~ш були печері. Це стародавня резиденція великих хи
жаків. 

-А катиіть он туди, ~махнув дід сокирою. 
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Григорій і Грицько стади на лижви і пішли в показано

му напрямку. 

Скоро вони натрапили на місце, де були вилолохані 

обидві кішки, - ~дивувались, підійшовши зовсім з іншого 

боку на те місце, де вранці відбувався початок баталії. А че

рез хвилину - знайшли забиту кішку. Здоровенна самиця, 

1 різний екземпляр старого усурійського тигра, лежала на 

розкопирсаному снігу, задубівши. Сніг кругом був забриз

каний кров'ю. А на розкритих губах її замерзла кривава 

ліна. 

Смертельно поранена першим же постр1лом у груди, 
Еона була потім продірявдена ще чотири рази. Останній раз, 

очевидно, в голову. 

Хлопці подивувадись з такого страхіття. (Вдасне, диву

вявся Григорій, Грицько вже звик, бачив). Потім зв'язади 
їй передні ноги, ще й примотали мотузку за годову. Тоді 

запряглися і так пацупили вдвох. 

- Шкіра ж пропаде! Це ж яка шкіра! - сказав Гри

горій. 

-Дурниця!- це Грицько, скептично.- Ця шкіра кош
тує рівно в п'ятдесят раз дешевше, ніж ота маленька сабо

лина. Поганяй! 

І поцупили. Кішка пдивла по "чириму" досить легко. 

-Овва! А то чому ж так дешево? А я думав ... 
- А хто-зна чого. Ми її з убитого тигра і не знімаємо 

нікоди, а здаємо так, гамузом, з тушею і з тельбухами. База 

ПіJНЙмає ці.1ком і п.1атить за вбиту, за найбідьшу, всього ли

ше тисячу карбованців. Биту кішку продають так цілком 

десь у Китай, з кишками і з печінками. 

Ось так і притягли мертву до живої. Зорієнтувались, і 

виходило, що вони десь крутились (та ще й як крутили!)

і до того місця прийшди. Бач, піймали живу майже там, де 

почали ганяти. 

Клітка була вже готова. Вміло зв'язана з грубих, дебе

лих гдиць, вона була довга метрів на три, аде низька і тіс

на. Верх у ній був відкритий. 

Тимчасом зв'язана кішка пома.1у очунювала. Старий по

глядав на неі і поспішав. Ось клітка готова зовсім. 

- Ану, беріть, дітки! 
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Гуртом взя.1ись за ко.lЯІ<у, просунену межи ногами, під

ня.ш кішку і поклали її в к.1ітку згори. Старий наклав заго· 

товлені, г.1ибоко позасікані на кінцях дрючки, позабивав 

n:ілки, попробував, -добре. А тоді висмикнув коляку з-ме

жи ніг. Слава Богу! 

- А тепер снідати, обідати, полуднувати й вечеряти ... 
С:мерка.1о. Назад рушати пізно. Тут і ночували. Ко.1о 

скель бу.1о затишно. РозгребJІИ сніг, розклали ще одно ве

лике вогнище, - бу.1о теп.1о, спалося :міцно, ліпше, аніж на 

печі. 

Звечора, наївшись і напившись, ще довгенько лежа.1и 

коJю вогню, гомоніли про ее, про те. На старого Сірка тро

хи напа.1а бадакучка, як часто після доброї вдачі, він був у 

доброму гуморі. Згадував, розповідав, а то й філософував. 

-Бач,- це старий роздумливо, копирсаючи паличкою 

жаринки.- Як на світі все розумно зробдено. Га! Оця ось 

кішка, приміром, - вона випдоджує тільки по одному та й 

то не кожен рік, бо якби вона плодилась так, як миші чи па

цюки, то тигри б увесь світ давно поїли. І от так уже ведеть

ся- що більший звір, то менше плодить, що менший звір, 

то більше плодить. Чого так багато мишей плодиться? Та 

того, що їх усяке їсть - і тхір, і колонок, і куниця, і горно

стай, і сова, і лисиця, всі живляться ними. Отже, щоб миша

чий рід не перевівся, треба, щоб вони швидко і багато пдо· 

дилися. А вже ведмідь або й оця кішка - їх жоден звір не 

з'їсть. Навпаки, їм самим треба багато харчу, того вони так 

Помалу Й П.'ІОДЯТЬСЯ. 

О, старий дідуган стільки надивився за життя, стільки 
думав над усім і розумів навіть, чю1 що дише, що міг би 

консультувати багатьох вчених і професорів з цих питань. 

Бувши в доброму гуморі, старий розгомонівся і довго ще 
rозважав :мо.1одь оповіданнями про свої пригоди. 

-І скажи, одне одного держиться, як воша кожуха. Хо
чеш знайти кодонка, - шукай мишу, хочеш знайти вовка, 

шукай козу, хочеш кішку цю знайти, шукай вепрів; бач, це 

пастух, а то козолуп, а той ~шшопруд- все спеціялісти, ін

женери ... 
Іноді коло ватри вибухав дружній регіт, особливо, як 

дід оповідав про .1юдей, -про зустрічі з громадянами, про 
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свої спостереження над ними і робив несподівані висновки. 

~'ранці вони рушили до покинутої ще вчора домівки, 

до намету. На чотири пари лижв, мистецьки зв'язаних і на

.нштованих так, я.к сани, поставили клітку з живою кішкою. 

Мертву ж пацупили так, самоходам. 

Так і допхались до намету в обідню пору. 

А.1е тут стадась дрібниця. Ті.1ьки така, що катастрофіч

но виросла в велику подію і нагло поклала кінець мислив

ській епопеї. Поклала всьому край. Сталось все це швидко, 

непередбачено і безповоротно. Так, як це буває при наглій 

пожежі, при землетрусі, при всіх стихійних зламах, що кла

дуть край там, де його найменше сподіваються і бажають. 

Намет стояв цілий-цілісінький і чекав господарів. А ко

ли підійшли - здивувалися. Намет цілий і порожній, але 

хтось був. Хтось ночував. Унизу, на льоду, либонь, стоя.1и 

коні - натрушено сіна і кінський послід. Коло намету по

ходжено. В наметі ночовано. Випито ввесь спирт з бляшан

ки, ще й узято одну боклажку. 

-А де ж соболь ?! - кинулась Наталка. 

-Та там же ж я чіпляв ... 
-Нема! .. І однієї сокири нема, що тут .1ишали. 

Старий насупився. 

- Хтось не тутешній, - буркнув крізь зуби. - Іч, іро

ди! Двоє, видать, були. Не тайгові, -тайгові не порушать 

закону. 

Пішли всі на .'Іід, розглядаючи сліди - куди рушили і 

коли рушили. Недавно рушили і вниз по Дуабіхе до Іману ... 
А Григорій розглядався біля шатра. На снігу недопалок 

- мундштук дорогої цигарки "Золота марка" ... 
Григорієві серце чомусь нагдо затіпалось. Такі цигарки 

завжди курила одна людина ... Він мовчки, поки всі були на 
.'ІЬоду, швиденько визволив свої лижви з-під клітки, став на 

них і, нікому не сказавши, подався ... На ходу заклав обойму 
у rвинтівку. Щез. Подався швидко через нетрі навскісь, зрі

заючи величезну дугу, що її тут робила Дуабіхе. 

Григорій знав, як тут угорі тече ця річка, петляючи ме

жи кряжами. Ко.1и йти навпростець, то можна випередити 

навіть експрес, коли б він ішов річкою. І як би швидко він не 

йшов, все одно не міг би перший проскочити. Ко.1и б ті.1ьки 
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не помилитися в часі! Але зі слідів коло намету видно було, 

що "гості" від'їхали всього півгодини, найбільше годину пе

ред тим. Григорій гнав, як вчора за тигром. 

По якімсь часі шаленого ходу нарешті вискочив зрозго

ну на річку, на лід, - нема. Послухав - не чути. Лише десь 

далеко стрельнуло. На льоду, певніше на снігу Грицько по

мітив кінські кізяки. Недавні... Проїхали. Тількищо. Далі 

Даубіхе звертала понад становиком направо. Там уже Іман. 

Сизий становик робив велетенську дугу. Григорій націлився 

на середину тої дуги і погнав навпростець ... Виломившись з 
тріском крізь верболіз, аж присівши на JІИжвах, шугнув з 

~.:рутого берега і зі шкварчанням вилетів насеред річки, кру

то завернув ... Ось! Миттю зірвав rвинтівку з шиї ... 
З-за повороту мчала паровиця. Вітер дув Григорієві в 

спину. Ще зовсім недавно він тягав і мертвого, і живого тиг

ра, - на нім поналипа.ш шерстинки, на унтах і на руках бу

ли плями крови тигрячої ... Він пішов назустріч, стискаючи 
rвинтівку. На санях було дві постаті, завинуті в дохи по самі 

вуха. Вмить відкинули дохи, - замаячіли "буденівка" і 

єжовський кашкет, руки вхопились за зброю. 

Тут коні захропли, затанцювали і враз мотнули, як на

віжені, вбік - вхопили тигрячий дух. Ага! .. Кошівка (такі 
·сани) перекинулась і обидві постаті випали в сніг. 

Григорій вп'явся в них очима. Не бачив, як повз нього, 

божевільно, обминаючи його стороною, мчали коні, б'ючи 
голоблі та сани, що летіли за ними льотом, перекида.'Іись, 
деренчали ... 

Одна постать схопилась і хотіла кинутись упоперек до 

лісу. Другий шалено хапливо вибивав сніг з цівки rвинтів

:ки, а далі шарпнув за кабуру пістоля. 

-Стій!! -гукнув Григорій. -Зброю геть! Руки вго

ру! Три ступні вбік! Так стояти! .. 
Стоять ... Григорій підійшов. І нагло ... Боже! Серце за

калатало йому безумно, шалено. А очі вп'ялись в того, що в 

кашкеті ... І він зареготався страшним, жаским і ... радісним 
реготом. 

- Медвин?!. 

Боже мій! Мить. Мить подиву. Мить буйної радости. €, е 
Бог на небі! Ось він! Ось tой, з ким їх і Бог не розсудить. 
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А Медвин - бравий герой і грізний суддя та во.1одар 

душ "людців" і плюгавий злодюжка, порушник закону нет

рів, - стояв і тіпався ... Так, тіпався. Губа йому тіпалась, а 
очі ... очі гидкого, с.опливого боягуза. Три шпали на ковнірі 
-- як мазки крови. 

-Великий начальник?! Так ... Поздоровляю ... 
Другий тихенько відступав назад, непомітно; з однією 

шпалою - якийсь начрайону. - "Чорт його припарував, 

дурака", - подумав Григорій, а вголос промовив: 

- Так ... Ну, все, "таваріщ с.1єдоватєль"! Все - І важко 

задихав: - Кінчаю слідство ... - І підніс голос, пові.1ьно, 

грізно: 

- Тут ... я тобі ... й р е в, тут я тобі й т р и б у н а .'1 ! -
Підкинув rвинтівку і вистрелив. Аж тому з голови пихну.'Іо. 

Другий кинувся упоперек, до лісу. Григорій дивився 

Й()му услід, слухав, як у грудях стукає серце, напоєне пом

стою ... Тут утікач обернувся і вистрелив з пістоля. Уже май

же видряпався на урвище до лісу. Кудя тьохнула десь у сніг. 

- Хіба так стріляють? - промовив Григорій, задумли

во. Пересмикнув закривку і стрельнув. 

Постать підкинула руки, майнула ними в повітрі і поко

тилася з урвища. 

Мить Григорій стояв нерухомо. Думки летіли вихорем ... 
Так. Все. А тепер- в Манджурію, в Китай, в Японію, до чор

та в зуби. От. Все відтяв за одним разом - і ворогів, і дру
зів, і спокій - все ... 

Стривай! За мої вчинки відповідати ж ніхто не мусить. 

Подивився на чисту пелену снігу, а тоді написав пальцем 

великими літерами: 

"Судив і присуд 

М н о г о г р і ш н и й. А 

знає". 

Ще й розписався. 

виконав я-Григорій 

за що- цей пес сам 

-Так ... Куди ж тії бідолашні коні побігли? Загинуть ... 
Шкода ... Ну, добре. - Хвилинку постояв. Зідхнув. Потім 
махнув рукою, пачепив rвинтівку на шию і повернувся ... 

На нього дивилась пара очей. Наталка! 

- Що ти зробив? 

Григорій взяв ії за руку і потяг геть за собою. Вона не 
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опира.їІась- покірно йшла поруч, .1ише відчував, як її ру~>:а 

тремтіда. 

А в неї рука тремтіла не з пере.1яку, ні. 

- Що ти зробив? 

- Сдухай, Натадко! Те, що я зробив,- те я мусів зро-

бити. Розу:\1ієш? Я вбив одного дракона ... Ти цього не ба
чида! Не бачила! Розумієш? Не б ач и .іІа! А вже, як я 

буду да.1еко звідси, - тоді ти про все розкажеш своїм ... 
Дівчина дивилась на нього і в неї затремтіди губи. Про-

шепоті.1а здивовано, розгублено: 

-Куди ж ти? .. 
- (тривай. Твій вінчестер зареєстрований? 

-Ні. 

-Гаразд. Чудесно. Дай мені твій вінчестер. На тобі цю 

rвинтівку. Вона теж не реєстрована, аде ... хай батько до
пильнує ... 

- Але, стривай ... Ну, добре. Ти зробив, як вважав за. 

потрібне, добре, тобі видніше, але куди ти?! Куди ти пі

деш? 

Боже мій! Скільки сказано в одному тоні! Все, про що 

мовчала місяцями. Григорієві аж гор.1о стисдо. А дівчина 

блага.1а: 

- У нас же цілком безпечно ... у нас ... Та можна ж іще 
да.1і зайти в нетрі ... 

Григорій взяв її за руку і стис. Міцно-міцно. Вона не від

німала своєї руки. 

- Дурна ти, дівчинко. Ти не знаєш, що то за один. За 

тиждень тут всі нетрі поставлять догори ногами - шука

тимуть ... Це великий собака. Але Бог є на небі! Є! Цей пес 
відбивав мені печінки, дамав кості, розчав,1ював мою мо

лодість і намагався подряпати серце, якби дістав. Так дов

гих-довгих два роки він мене мучив. А потім спровадив до 

божевідьні. І все за те, що я любив свою батьківщину. 

І я ще тоді покдявся іменем матері моєї, що відірву йо

му годову. Я втік з божевільні ... Потім мене знову пійма.1и 
і знову мучили такі, як він- його поп.1ічники ... А потім при
суди.'Іи до двадцяти п'яти років каторги. Двадцять п'ять ро

~>:ів! А я всіх маю двадцять п'ять. І все тільки за те, що я .'ІЮ

бив свій нещасний край і'нарід ... 
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Я поклявся, що буду їх вбивати, як скажених собак. 

І я втік з еше-1ьону. Вони мене везли з України на катор

гу, на повільну смерть і берегли, як пси. А я втік. Вистриб

нув на ходу з скаж.еного поїзда, - стрибнув у ніч, у смерть, 

на щастя. 

І я мав щастя ... Я потрапив до вас, я мав щастя. Сміливі 
завжди мають щастя, як казала твоя мати ... Обійми її міцно 
за мене і поцілуй її за мене ... сестро. 

Наталка враз нагло припала до нього і вибух.rш буйним 

п.1ачем. Безпорадно, по-дитячому. Ясно, - це розставання. 

Це навіки. Боже мій! І поцілувала ... Ой, як шалено! Все 

вк.1ала в цей поцілунок, всю душу. 

А тоді враз відірвалась, зціпила зуби, хутко-хутко від

стебнула набійницю, повну набоїв до вінчестера, і ткнула в 

руки. 

-Візьми! 

~овчки взяла його патронташ. 

Повернулась і пішла. Хутко-хутко ... Зупинилась ... За

вагалась ... Пішла ... Зникла ... 
А за хвидьку з хащів почувся її голос, суворий, але з 

зле прихованими с.1ізьми: 

-Ітимеш оцією річечкою. Дійдеш до заїмки - візьмеш 

коня, харчі ... сірники ... Батько нічого не скажуть, я їм по

ясню, як приїдемо ... Ітимеш далі розпадками на захід ... На 
J-cypi. й на ~анджурію ... 

За слізьми не договорила - подалась. Все. 

Бідолашна ... Горда ... Дика ... Наївна і ... надзвичайна На
талка ... 

І десь зринула з пам'яті і брині.1а в вухах пісня, як кров 

у висках, бриніла боляче і чітко: 

" ... Ці.1увалися ми із тобою один раз• ... 
Ху-у! Серце Григорієве ніби хто поклав у жорстокі ле

щата. Він стояв, зціпивши зуби до хруску, щоб не ревнути 

дико, нестямно. А по щоці повзла помалу сльоза. Вирвадась 

таки! Так, як вирвався він колись із скаженого поїзда. 

Згори почав падати густий лапатий сніг. Засипав сліди. 
Засипав усе ... 

І сіда.1и рядочком сніжинки, як біді голуби, на сталеву, 
сизу цівку вінчестера. 
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Р О З Д І J! Д В А Н А Д Ц Я Т И й 

Навзаводи з щаст.ям 

До Хабаровська з заходу кордон іде по Амуру. Від Ха

баровська на південь по Усурі. Найліпше кордон перейти 

десь в Біробіджані, там найбільші нетрі, найвужчий Амур і 

гори обабіч - Великий Хінган. Це Григорій знав. Він це 

вивчив досконало і давно вже, щоб бути зорієнтованим на 

випадок чого. А тепер той момент настав. Алеж ... 
Ні! йому не сила так піти геть. Він мусить піти туди~ 

глянути, побачити. Востаннє ж. Побачити батька, побачити 

матір. Це, може, єдині рідні, може, на цілому світі. Попро

щатись. Стати навколішки і хай благословлять у далеку 

путь - у темне, страшне невідоме ... Може, в смерть. 
Три дні він ішов снігами і боровся сам із собою. І не міг 

перемогти бажання піти, глянути. Він мусить. Спустився ста

новиками і вийшов на річку. Зайшов на заїмку - постояв 

бі.1я коней, що стояли біля стіжка сіна і, зачувши його, ра

дісно заіржали. Він погладив свого буланого, по-господар

ському обдивився усе - все гаразд. Мисливці ще не при

їжджали, але скоро мали приїхати. Коня він не зважився 

взяти, лише взяв харчі, сірники, пляшку з спиртом і жменю 

набоїв. Інокентія Петровича не було вдома, і Григорій був 

задоволений з того. Взяв, що треба і пішов далі. Це було 

позавчора. А вчора він провалився в наледь і мусів сушити

ся. Сушився всю ніч і думав усе про одно, все про те саме. 

Ще вчора вранці з перевалу він бачив, як унизу річкою їха

.'lа процесія.- "Наші" -мелькнуло в голові. Так, він упі

знав їх. Хотілось скрикнути і побігти до них, але утримався. 

Зідхнув лише. 

А процесія посувалась униз по льоду. Коні встяж тяг-
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нуть на довгих полозках клітку з тигром і всі речі. Позаду 

ідуть двоє, а спереду одно лиш на лижвах. Ko.Jio нього кру
титься собака, то забігає наперед, то, повернувшись, ки

дається назустріч .. _. Заливайків голос перекочується по го
рах, дзвінкий і докірливий - на нього не зважають ... Серце 
Григорієві стиснулось. То ж Наталка! То ж Наталка. Про

стує вперед уперто, лохилившись проти ві·~ .. у. Уявив, як во
на уперто заломила брови, і так стало на серці ... Ні, цього 
не скажеш, як то буває на серці, коли воно нагло обіллється 

кров'ю. 

Процесія зникла за тим ве.1етенським крижаним водо

спадом, що вилискував на сонці. Могутній гірський бог десь 

махнув чарівною паличкою і заморозив велетня, розмалю

nав його в усі барви веселки, оправив у скляний прозорий 

панцер - і він стоїть, мерехтить холодно. 

Григорій ще довго стояв, дослухаючись до Заливаєво

го голосу. Процесія зникла. Потім і голос той десь завмер, : 
він стояв. 

Тоді сапнув морозного повітря, насупився, підв'язав 

міцніше лижви і пішов нехотя снігами глибокими, станови

ками крутими. 

Це було вчора. Всю ніч він лежав біля вогнища на снігу і 

думав свою бурлацьку думу. Зазирав у минуле - тяжко. За

глядав у майбутнє- темно. Зціплював зуби- нехай! Бага

то випало на його плечі. Алеж він живий, чqрт забери! По

дивимось ще ... Спав сторожко, як дикий тур. 
Так він ішов три дні і дійшов сюди, на стару пасіку. Що 

далі ішов, то все повільніше, а дійшовши сюди, до цієї па

сіки Сіркової- зупинився. Далі не сила. Ой, не сила далі -
це вже покинути останню рідну хату та й назавжди ... Тут 
він· отаборився і оце боровся, воював сам з собою: 

Піти? Чи не піти? Ні, не треба! Алеж як він піде геть, не 

попрощавшись з цими людьми? .. Алеж як стане перед нею 
і не пожаліє їі серця? .. Ліпше було б розбитися ще тоді, з 
поїзда стрибавши! 

І він рішуче збирався, то знову сідав у холодній хадупі 

і сидів, важко підперши голову. Було його й по тюрмах, і по 

божевільнях, і де тільки його не було, але ніде він не тратив 
го.1ови. Ба, ніде ж йому і не траплядося такого. Потім він 
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напалив у халупі міцно заснув. Пірнув у сон, як у визвu

•1ення. Нехай. 

Як він довго спав - хто-зна, - чи годину, чи дві, чи, 

може, кілька днів, - хто-зна. Але враз схопився - йому 

приснився дивний і страшний сон. йому приснилась мати ... 
Мати на побаченні перед розстрілом. Рідна мати ... Бідна, 

бідна мати! .. Він пращався з нею і гірко плакав ... 
А коли схопився зі сну - сльози текли по щоках. 

Швидко перевзув унти, підперезався набійницею, пере

кинув вінчестер за спину і, ставши на лижви, пішов швидко 

у ніч. 

** * 
Ще було темно, ще тільки благословилось на світ, а в 

Сіркавій хаті уже горів вогонь. 

Почувши шерех здалеку, собаки забрехали. Григорій 

тихо свиснув і собаки вмить опинилися біля нього, кида: 

:'ІИсь під ноги, радісно лащи.шсь. Нюхали вінчестер і дуріли 

з радощів. 

На сніг лягла смуга світла. Рано повставали Сірки, як і 

завжди. А, може, і не лягали, може, що скоїлось. Ні, так, як 

і завжди. Мабуть, до міста збираються. 

Старий Сірко, пахиливши голову, сидів насуплений на 

лежанці, одягнений, і ніби роздумував, що його одягати ще 

-- чи доху, чи козляк, сідлати гнідого, чи буланого. 

Наталка така ж насуплена, як і батько, за.1омивши бро

ви, стиснувши уста, шила унти ... Ізюбрині, лапчаті ... Гапту
вала їх білими пушинками ... Сувора, трохи зблідла, схиляла 
голівку то вліво, то вправо - дивилась на роботу, а думка, 

десь, не тут. 

Грицько сидів біля груби і морочився з калибом - від

юшав картеч, казюлювати збирався; робота що~ь кепсько 

йшла. 

Мати біля затоп,1еної печі перебирала мерзлі брусниці, 

- розглядала їх, як крапелинки крови, чи як намисто на до

лоні. 

В хаті була мовчанка, гнітюча. Чи то сон недоспаний на

посідав, чи то сумно, чи то тужно, як по якійсь утраті, як 

піс.1я похорон. Та сама гнrtюча мовчанка, що запанувала ее-
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rед них зразу, ще в дорозі, після того, як Наталка в кількох 

словах розповіла, що сама бачила, що від Григорія почула, 

та про його намір. Аж приїхали додому, вона, заплакавши, 

поціJІувала матір. . 
Грицько гнівався на побратима, що той зник і знехтував 

його приязню, дружбою, - зник, навіть не попрощавшись. 

Иого молоде серце закипіло після сестриної розповіді. Бо

же! А він і гадки не мав! Зразу був хотів вертати на розшук 

та збагнув, що це ні до чого, пізно, - і мовчав. Мовчанка -
це єдине, що лишилось в ім'я дружби. Так і Наталка, і бать

ко. Наче змовились. 

Треба було їхати до міста на базу - відвозити здобич, 

а.1е старий не квапився. Десь там піймана кішка чекає у 

клітці, поклавши лапи і гордо піднісши голову, -нерухомо 

та відчужено дивиться просто себе вогкими великими очи

l.Іа. Не бере їжі. Третій день не бере ... Та вона п'ять днів не 
братиме, але не згине. То горда і живуча тварина ... І старому 

д.f:-.Іки химерно блукали межи гордою твариною та ... 
Раптом в сінях зашелестіло. Клацнула клямка ... В розчи

нені двері заклубилась, увірвалась хмара морозу, Густа та 

бі.1а ... І перетворилася в людину. Так чаклують шамани в 

rо.1ьдів, пускаючи клубками дим. Але такого чуда не втнуть! 

Зачинивши за спиною двері, біля порогу стояв Григорій ... 
Вінчестер через плече, в снігу і крижинах попід руки, 

унти і ремузи обмерзли, - десь, брів по наледі, - набійни

ці навхрест на грудях, а груди розстебнуті, спітнілі ... Завмер 
нерухомо. Блідий, трохи схудлий, засмалений вітрами, стояв 

ніяково, по-дитячому посміхався. 

- Не сподівались? - вимовив хрипко. 

Брусниці посипались і покотились-покотились по під
.1оз!, заторохкотіли, як намисто. 

-Ох, Боже мій! .. - скрикнула тихо мати і, простягши 
руки, ступила до дверей. - Ой, сину! Ой, дитино бідная! .. 
- І буйні материнські сльози покотились, як тії брусниці 
розсипані: - Ой, що ж бо ти наробив, со коле ти, нещасли
виіі!? 

-"Так, як у сні, як у ті:\І божевільнім сні на пасіці",-
1.1айнуло в голові. І, не розуміючи, що робить, скорившись 
невидимій силі, Григорій пома:Іу стяг шапку опустився на 
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коліна ... Та зміг видушити тільки одне, жалке слово: 
-Мамо ... 
А на закам'янілому обличчі, на щелепах набрякли жили 

від надмірної напруги. 

- Ой, синку, синку! .. 
І ще буйніше котилися сльози у матері; вона за с.'Іьо

зами його не бачила, простягаючи руки, щоб підвести: -
Бог ... Бог тобі простить, дитино ... Бог тобі суддя, та й мати 
Божая. 

І витирала буйні сльози, а вони, неслухняні, лилися далі. 

- І нащо ж ти так? .. 
-Ну-ну, стара ... - Закректав старий Сірко, вдоволено. 

- Козакові - козацьке діло! 

Як Григорій увійшов, він встав назустріч і стояв так. 

Григорій звівся, допитливо дивлячись старому в очі. А ста

рий заховав їх під волохаті брови, і вони там посміхалися 

самі собі під бровами нахмуреними. Стояли так один протИ 

одного. Стояли так, як той Тарас Бульба з Андрієм, тільки 

це не Андрій, - це Григорій, і голова в нього не схилена 

погноблено, а гордо піднесена; лише блідий, але напропале 

затятий. 

Старий покрутин головою загадково. Либонь задово

лено: 

- А я й знав, що ти прийдеш, сину, аге ж. .. Ну, ось ... 
Запанувала мовчанка. А Наталка ... Боже мій! Впустивши 

оторочки і голку, вона стояла край столу, смертельно бліда, 

не пустила й пари з уст. Якби хто знав, що з нею діялось! Аж 

помертвіла. Бідолашна дівчина! Припала очима до гостя. 

Аж Грицько- братїї-подивився на неї, потім на Григорія 

і відвернувся. Він знав сестру і вгадав, що то значить. 

-Так. Я прийшов ... (павза). Мені треба поспішати ... Я 
прийшов попрощатись з вами усіма ... Простіть, коли чим за
винив, може, вже не побачимось (і посміхнувся), хіба на тім 

світі ... - Обвів усіх очима і зустрівся з Наталчиними. 

Дівчина спалахнула. Прочитала в його очах те, що було 

в його серці. Почервоніла до сліз, та помалу кров відплину

~'Іа з обличчя, і вона ще більше зблідла. Чула, як крізь заві
рюху: 
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- Я мушу поспішати ... Простіть і побажайте мені, як 

бажаю я вам ... 
Рвучко ступнула, потім враз повернулась і вийш.1а геть, 

либонь до хатини ... 
-Бог простить, синку,- це мати, витираючи сльози. -

Прости ж і ти нас, коли що ... 
- Щасти тобі Боже, синку!- це батько урочисто. -

Шкода, та що ж ... Стара, збери на дорогу щось. Не барись, 
синку, бо скоро світатиме. А ти дорогу знаєш? 

- Та знаю ... - це Григорій. - Я ввесь час вивчав. Ду

маю на весну, та от ... 
- Будь же обережний. А в Манджурії - в Харбіні та В-

Сахаліні є наша рідня. Та ти ж, пак, знаєш. 

Григорій кивнув головою. - Спасибі. Гаразд. 

- Ну, сядьмо, щоб іще зійтись колись ... 
І за стародавнім звичаєм, вони урочисто сіли. Григорій 

при~юстився край лави. Сиділи хвилину мовчки ... Потім, як 
на знак якийсь, звелись. Попрощались. 

Мати, плачучи, тикала Григорієві до рук набитий рюк

з;;.к. Батько застібав корячкуватими пальцями rудзик йому 

на грудях. 

- Бувай же здоров, синку! Патронів досить? Добре ... 
Тут увішла Наталка. Пристібаючи на ходу діловито на

бійницю, вона увійшла виряджена, як на полювання. Брови 

рішуче зсунені, вуста стиснені. Бліда, як смерть, але спокій

на. Стала посеред хати біля Григорія. 

-Куди ж це ти, дочко?!- сплеснула мати руками. А 

батько примружив очі вражено. Наталка ж стала проти Гри

горія з непокритою головою і мить дивилася йому в вічі 3 

мукою, з запитанням ... Мить коротку і мить безконечну ... І 

знайшла там відповідь, - у тім погляді - в тій мішанині 3 

.7іюбови, жалю і розгублености від свідомости про нездійсне

ність щастя. Потім взяла його за руку, відчуваючи, як на ній 
товчеться жилка, - товчеться кров, пориваючись до неї, -
опустшrась навколішки перед враженимй батьками ... 

- Ой, Боже мій!- тільки й змогла промовити мати. А 
Наталка дивилась на них мерехтливими очима, запаленими 
іскринками сліз та безповоротною рішучістю: 

-Як уб'ють мене - то я не вернусь. А як судилось 
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мені щастя ... то нехай же я буду, мамо, щасдива! І ви, тату! .. 
Бдагословіть ! .. 

Павза, гнітюча павза збентеження. Очі Наталці замере

хтіли слізьми, а брови рішуче залома.1ись: 

- За свої вчинки відповідатиму я ... перед людьми і пе

ред Богом. Ні, перед Богом і перед вами ... 
Батько суворо, допит.1иво, дивився на Григорія, а той. 

аж шарпнувся був та Наталка перехопила його рух, як і 

батьків погляд: 

-Григорій не має права говорити! Я знаю, що він ска

же! Аде він збреше! Він зрадить сам себе ради вас. -І за

ломивши руки: 

- Я мовчала довгі місяці, як камінь. Я змагалась із со

бою ... Я не знала, а сьогодні -я бачу, -тепер я бачу, що я 
загину. То ж ваша кров у мені. Ви ж знаєте, що я ваша доч

ка ... Не губітьже мене! 
Мовчанка. А Наталка благала: 

-- Тату! Нехай я буду, тату, щасливою! Може ж, я буду 

щасливою! .. - І враз рішуче, з докором, хоч і крізь сльози. 

-- Я не переступала вашої волі, але в мене ваше серце, ви 

його мені дали таке, -то n хай же Бог буде суддею. 
Старий Сірко бачив, що тут уже нічого не вдієш. О, то 

Сіркова кров заговорила! Начувайся! І він слухав дочку і ди

вився на Григорія з-під волохатих брів: - "Обоє рябоє". І 

посміхнувся схованим оком під насупленою бровою . 
... "То хай же Бог буде суддею ... " 
І уже буда б звелась, аде тут Григорій, бачачи, до чого 

може дійти, мовчки опустився на коліна поруч, тяжко пахи

ливши голову, як під сокиру; бачив, що дівчина може пере
ступити батьківське слово заради нього. 

- Отак то, стара ... - це батько. 

А Наталка, ухопивши нотку в батьковім голосі, пожва
віла. 

- Яа: загину -що ж, Микода ж он загинув ... А як заги
не він- то хоч знатиму, де він дежатиме, та й тоді поверну

ся до вас. Але нехай ми будем щасливі, тату! Мамо! Смерти 
ж і конем не об'їдеш. Он Микола ... 

Тут мати не витримадаі крізь с.'Іьози: 

-Чого ж ти мовчи!:h, батьку?!. Твоє ж насіння! 
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А.1е не бу.1о в тім докору, .1ише розгубленість і, да.1ебі ... 
співчуття. Так, співчуття. Вона дійшда серцем того, що ста

рий доходив розумом. 

Сірко почухав голову і зідхнув важко: 

- Такі часи, бач ... Таке життя ... Ну, що ж ... 
Матері тільки цього було й треба. Вмить витерши сльо

зи, вона хутенько зня.1а ікону - ще своє б.'Іагословення - і, 

намагаючись бути весе.1ою (щоб була ж дочка щаслива), 

б.1агос.1овида, а тоді відда.1а старому і стала коло нього, 

плачучи. 

- Нічого, стара! Бог не без мшюсти, козак не без ща

стя ... Та й часи такі ... Нехай же шляхи вам будуть рівні, лю
ди привітні, і щастя довіку, - щоб ні сили темнїі, ні око 

з.1еє, ані ку.1я ворожа ... От ... Та й не баріться діти! 
Наталка квапилась. Шалено обіймала батька та матір. 

І потіша.1а. І гомоніла, збираючись: 

- Не журіться ... Та я ж усі шляхи і доріжки знаю ... А 
там же тітка і родичів скі.1ьки ... Боже ... Ми візьмемо Зали
вDйка і він принесе вам вістку, як уже будемо в безпеці ... 

І цілувала батьків і брата, щаслива і радісна. - І все бу

де добре, ось побачите. Ми тоді покличемо вас на весілля. 

Батько хитав го.1овою, дивлячись на дочку, і посміх

нувся: 

- "Сіркова кров". 

- Дай Боже, дай Боже, - це мати, підступивши. - На 

ось ліпше оце, божеві.1ьна ти ... - І висипала їй з пригорщі 

в пригорщу дрібнички- дукачі стародавні, обручки, сереж

ки зоаоті. Потім зня.1а з себе золотий хрест і надіда дочці 

на шию.- "Може здасться, дитино" ... 
І припада.1а до обох, плачучи. 

Надворі швидко сіріло. Грицько збирався проводжати, 

аае Ната.1ка заступила дорогу, обхопила руками за шию і, 

диваячись в очі, ніжно, але беззаперечливо: 

--Твій побратим- нехай мені, і я відповідаю за нього 

го.1овою. Так? А мати й батько- тобі, і ти відповідаєш за 

них rо.1овою. Так? Дай же слово, що ти не робитимеш дур

ниць і берегтимеш їх. І одружившись, будеш кодо них. Ну 
ж ... - І, ті.1ьки діставши слово, поцілувада й пустила. 

Ще не розвидни.1ось гаразд, як з Сіркової заїмки в мо-
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роз, що стояв туманом, вийшли і попливли помалу по снігу 

двоє озброєних, на лижвах, з рюкзаками за плечима, ще й 

обоє з сажанками мисливськими, а за ними великий якут

ський пес. 

Перейшли падь і пірну.1и в нетрі. 

** * 
Однієї ночі на Н-ській заставі на Манджурськім кордоні, 

біля станиці Пашкове, там, де Амур, стиснений обабіч гора

ми і нетрами, лежить чистою, але досить вузькою смугою, -
зчинилась тривога. 

На великім відтинку поча,·шсь стрілянина. Почалась во

на з далекої пожежі і кількох вибухів там. Потім вибухла в 

самім Пашковім, а далі розійш.1ась обабіч на яких десять 

кілометрів ... Ніби тривав бій межи всією Японією і СССР. 

Лле то всього лиш- ловили "порушників", що десь із боєм 

переходили недоторканий кордон "соціалістіческово Отє~ 

чества". Невідомо тільки, в який бік переходили -ніч була 

дуже темна, нетрі густі, а варта надто знаменита, хто йде, 

куди йде і де проломлює "границю на замку". Метушня зчи

ЮІЛась надзвичайна. 

А "диверсанти" були сміливі і досвідчені, ні, одчайдуш

ні -- вони насмілились перейти кордон там, де того наймен

ше сподівались - в самісінькім Пашковім, що приліпилось 

на бе;Jезі Амура. Там, де дороги топтані і сліду не видно, 

там, де Амур вкритий високими та крутими торосами. Для 

uьо:-о їм треба було перейти через село, що маячіло обідра

ними дахами та голими кроквами, - колишню козачу ста

ницю, а теп2р розкуркулену і перетворену в прикордонний 

"колосп". Це була крайня точка Біробіджану. Давні меш

І{анці-козаки: або "гурани" - повтікали в Манджурію, а тут 

ЖЕ.lИ тепер бердичівські, тульські та арловські "патріоти 

родін:1". У всякім разі "диверсанти" про це знали, і зважи

лись персйти попри самісіньку будівлю прикордонного 

пункту. А.1е перед тим зробили доскона.'Іо продуману ди

вер::ію. 

За порядком все відбу.'Іося, власне, так: 

Ще не смеркло, як .1. в о є на лижвах з ними вели-
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кий пес, обережно крадучись, вийшли на схил далекої сопки 

і стояли там, вивчаючи пильно околицю. 

Далеко на березі Амура бовваніло Пашкове, заметене 

снігом. Цілий берег Амура був досить низинний з поодино

кими сопками, вкритий гайками та сухою травою й бур'яни

щами. Лише на півдні низину перетинало упоперек високе 

пасмо сопок, вкритих чагарником. Пасмо це підходило аж 

до Пашкова. Там, попри пасмо йшла дорога на Пашкове. 

Правий, манджурський берег Амура був високий, гори

стий. Сині кряжі Великого Хінгана підпнрали небо. 

Великий Хінган зправа і пасмо сопок зліва стисну.1и 

Амур, утворивши вузьке "горло". 

- "Там! .. " - махнув Григорій рукою. 

Потім вони знайшли велику, заметену снігом: копицю 

старого, бо-зна коли і ким нагребеного сіна, наносили туди 

ще хмизу і кілька оберемків сухого бур'яну. А далі- Григо

рій знайшов два шматки товстої бревняки, пабуравив у них 

шомполом по кілька дірок і загнав у кожну з них по набоє

ві, разом з гільзою і з усім, і поклав ті бревеняки в сіно. Про

робивши все це, насмикав з ватянки жмут вати, всередину 

його заклав пачку пороху, завинену в шмат газети, знайде

ної напередодні в одному з тайгових лісозаготівельних ба

раків у Біробіджані, -- в тім покиненім безлюднім бараці 

вони ночували востаннє на цій землі, - і вклав ту вату в ку~ 

пу сухої трави. 

Ось так вони приготувалися, покладаючи всі надії на 

цю вигадку, на лижви та на свою зброю ... 
А як потемніло, Григорій викресав вогню і вклав тлію

чий rніт в вату. 

Стали на лижви і швидко пішли геть. Пішли на Пашко

не, огинаючи дугу ... 
Вони вже були коло Пашкова, на цвинтарі, як ззаду, да

.1еко в сопках, спалахну.'Іа пожежа. Потім почулись звідти 

вибухи ... Один ... Два ... Пачкою ... 
Десь від кордону - від Амуру - здалеку відгукну.1о::ь 

кілька пострілів. 

В Пашковім заметуши.1ись. Чути, як хтось кричав~ 

- "Сєргєєв!!. (трам-трам-тарарам!) Ка мне!! ... " 
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По дорозі з Пашкова в сопки промчав чвалом кінний за-

гін. 
Дві постаті з собакою швидко пішли в Пашкове. Вири

нуо~lИ з завулка і пересікли площу. Саме завертали за велику 

якусь будів.1ю над Амуром, як напоролись на постать, що 

виринуда назустріч. 

- Стій!!. - загороди.1а постать дорогу і зарепетува.1а 

п'яним го.1осом. То сам начадьник застави біг десь від ,;lЮб

ки, пристібаючи на ходу пас з кабуром. 

- "Чужий!" - скрикнув тихо дівочий голос. І в ту ж 

мить пес ударив грудьми в груди того чужого і впився в ньо

го пащею ... Одночасно кодьба вінчестера лягла впоперек че
репа. Начадьник звалився. 

- "Заливай! До мене! .. " -І дві постаті з собакою ка
нули в темряві. 

По всьому кордону лопотіла перестрілка, рвучи темря

ву на шматки. Японські прикордонники, поставлені на ноги. 

небезпекою, теж заалярмували по всій о~1інії, вдіво і вправо 

десь за кілометри. Встряли своїми пострілами. Лише насу

проти Пашкова, де височіли круті, непроходимі кряжі, будо 

спокійно. Десь далеко-далеко гримнуло раз, удруге ... У від
повідь залопотів скоростріл. І завирувало там, заклекотіло. 

Чути було, як строчили скоростріли ... 
З Пашкова знялась ракета і освітила мертвим, сліпучим 

світлом кряжі Великого Хінгану, ціле Пашкове, вкритий то

росами Амур ... Десь вили пси з переляку. 
Ракета пливла в небі і пливли - метушились тіні між 

високими торосами. Веремія тіней. Не розбереш - чи то все 

живе розбігається на всі боки та ховається, лягаючи ниць, 

чи то лиш омана. Брили високих торосів- брили криги по

ставлені руба під різними кутами- ожили, фантастично ру

хаючись. Десь близько залопотіло з скоростріла вздовж по 

Амуру. Кулі тьохкади об кригу і, відбиваючись, сюрчали як 

несамовиті. Десь знялась друга ракета, да-а-леко. Там закле

кота.lо, загупало. "Центр бою" перенісся туди. Шляхом, що 

йшов вздовж Амуру, цокоті.1и вершники, летючи ·"на про
рив". Бій тривав, розгоряючись . 

. , . 
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А на тім боці Амура, високо в сопках Ведикого Хінгана. 

по тім боці "rраніци на замкє", стояди винуватці всієї тієї 

батадії, веседо відсапуючись, розхристані, з непокритими 

годовами. І так, наче подуріді. 

Пдачучи від щастя, Натадка припадада до Григорія і ці
;Іувада його в нестямі, вкдадаючи все серце, яке так довго 

стримува.1а: 

-Мій! .. Мій! .. 
І шаліда в нападі безумної радости, невисдовденої "'Jю

бови, безогдядної вірности. 

- Ми підем ... Ми підем тепер ... На тую ... на твою Ук
раїну! 

Обви.1ась руками за шию і припада до мужніх грудей, 

сдухаючи, як товчеться там до неї суворе, розбурхане сер

це, - і тріпотіла на них. Вперше цідувада, сама цідувада та 

й дада серцю водю. 

І так само дав серцю водю Григорій. Забрав її всю в 

С'бійми, зацідовував тії дикі, тії неприступні, тії незаймані 

Rуста, тії очі насмішкуваті і ведикі, як у диь:ої козуді, тії ру

ки морозами попечені і порохом посмадені, - такі жорсто

кі в бою і такі ніжні до нього от ... Аж ось де він догнав своє 
щастя! 

І дуріди обоє, опираючись тим щастям до нестями. 

А ведикий якутський пес - Задивай - зп'явся на задні 

дапи і, тихенько скімдючи, намагався дизнути обох в ніс. 

Лемент на кордоні помаду вщух. 

Дадека пожежа погасда. В Пашковім будо тихо. Лише 

десь дадеко-дадеко зрідка ще допотіли постріли. 

Наталка послухала якусь мить. Потім розстебнула Гри

горіїв рюкзак, вийняла великий шмат м'яса і дала Заливаєві: 

-Уж ... Ну! .. У, мій милий, мій вірний друже! .. - І пе

сти.lа його рукою попід шиєю. Пес лизнув руку і тихесенько 

заскім.1ив, відчуваючи собачим серцем наближення якоїсь 

зміни в своїй долі. Але на м'ясо накинувся жадібно. 

-Давай записку ... 
Григорій вийняв з гі.1ьзи маденьку записку, обач.'Іиво 

nриготовдену ще вранці. Натадка оддерда стьожку від ху-. 

стки, прикри.1а ту записку до За.'Іиваєвого нашийника зі 

споду та й примота.1а її стьожкою. Готово ... А тоді довго 
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гладила Заливаєву голову, розмовляла з ним, тормоенла за 

вуха, поклавши голову собі на коліна. Аж но хотілось за

плакати- так шкода було розставатися з вірним другом. Та 

враз звелась рішуче і, суворо: 

-Заливай! 

Заливай скочив на ноги і завмер, готовий до посдуху. А 

Ната.1ка завагалась хвидьку, а тоді жорстоко і твердо, мах

нувши рукою: 

-Додому! .. 
Заливай прянув стрімголов ... та й враз вернувся. Дивив

ся, очікуючи. "Не рухаються". Жадібно заскім.аив, бив хво

стом по снігу, позирав запитдиво то на Наталку, то на Гри

горія. "Чого ж вони не йдуть?" Але він уже знав, чого вони 

хочуть. Він добре знав свою господиню і прекрасно її розу

мів, як завжди, з самої інтонації го.1осу. Та .1ибонь не хоті

.1ося псові розставатися. 

Шкода було пса. Але не було випадку ще, щоб Ната.'І

ка, сказавши раз, міняда наказ. А зараз - тим більше. Т а к 

м у с и т ь б ут и. 

Вона нагнулась до пса, що, скориставшись з того, диз

нув її в губи, і повторила, ніби людині, умовляючи дагідно: 

-Додому! Так, додому ... Чуєш?- І поторсавши ніжно 

за шию, враз випросталась: 

- Заливай! - Та й простягла руку туди, звідки вони 

прийшли: 

-Додому!!! 

Пес шарпнувся, лотоптався на місці, водячи очима то на 
одного, то на другого. А тоді враз тихесенько гавкнув ... Та 
й враз, розпач.1Иво скімнувши, зірвався з місця і погнав 
скі.'lЬКИ духу. 

Щез. 

Чути лише, як десь шелестів сніг унизу ... 
- Втрапить? - подумав вголос Григорій. 
Наталка мовчада, дослухаючись. 

-Як виплутається в Пашковім- втрапить. А не виплу
тається - верне і дожене нас. Але ... Заливай не вернеться 
вже. 

Трохи було смутно. Та не було на той смуток місця в 

безмежному, героїчно з~бутому щасті. 
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Шлях їм прослався вперед, в невідоме. Десь навколо 

світа. Приготовані на всі труднощі, на жорстоку боротьбу й 

на втрати, вони спалили всі кораблі за собою та й вірили в 

.свою зорю, що ~рисвічувала їм шлях, - шлях в життя. 

Jllляx туди- десь на ту далеку, для одного з них зовсім не

знану, сонячну Україну. А чи в героїчну битву і смерть за 

тую далеку, за тую незнану, за тую омріяну Україну. 

Шлях прослався вперед, а думки летіли назад, - тим 

своїм безкінечним слідом через снігові пустелі і нетрища, 

що ними мчав одинокий пес, вірний і до кінця відданий чо

тириногий товариш, припадаючи к сліду по-вовчому, - ту

ди, до засніженої, загубленої в нетрищах домівки суворих 

тигроловів. 

** * 
Краєва преса була сповнена сенсаційними повідомJrен

нями. Перше: 

Чільна сторінка офіціозу "Тіхоокеанская Звєзда" чор

ніла жалобою. Під грізною чорною "шапкою"- "СМЕРТЬ 
ВРАГАМ НАРОДА!!" та "ВИ УМЄРЛІ, НО ДЄЛО ВАШЕ 

ЖИВЬОТ! МИ КЛЯНЬОМСЯ, ДОРОrІЄ ТОВАРІЩІ, ОТОМ

СТІТЬ ЗА ВАС І УНІЧТОЖІТЬ ВСЄХ ВРАГОВ НАРОДА ВО 

ВСЬОМ МІРЄ!" -під цією шапкою в тексті було надруко

вано два портрети в чорних рамцях. Під портретами товсти

ми літерами повідомлялося про те, що в тайзі "ВЕЛИКА, 

ОЗБРОЄНА ДО ЗУБІВ БАНДА ВОРОГІВ НАРОДУ, на чолі 

з крупним державним злочинцем, збігцем з каторги, шпигу

ном і аrентом фашизму і т. д., на прізвище Григорій Много

грішний,- ПІСЛЯ УПЕРТОГО БОЮ ЗВІРСЬКИ ЗАМОРДУ

ВАЛА тов. МЕДВИНА-Начальника Краєвого Особого Від

ділу УГБ НКВД на ДВК та Начальника Н-ського Райвідділу 

НКВД". 

Перечис.т~ялося всі заслуги того орденоносного тов. 

МЕДВИНА - "ветерана ВЧК-ОГПУ-НКВД, с.т~авного і доб

.'Ієсного чєкіста", що в боротьбі з ворогами не знав поща

ди і жадости і що рука в нього не дрижала ніколи ... і т. д. 

Потім сипалися страшні погрози і прокляття на адресу "во

рогів народу усіх мастей" та їхніх приспішників і симпати-
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ків, а особ.'ІИво метадося громи викорінювати всіх підряд 

жорстоко, немшюсердно, повсякчас, і навіки вічні. 

Кричадося про "бдітєльность" та "св7Іщенний" обов'я

зок всіх - старих і малих - допомагати органам ЧК. 

А внизу ведикими дітерамн ого.1ошува.1ося ве.1ику пре

мію за заовлення того страхітдивого ''отамана банди" --
Григорія Многогрішного. 

А ще нижче подава.1ося свідчення очевидця, що та банда 

nіш.1а на схід, намагаючись, очевидно, прорватись до Япо

нії, і що бачено її вже аж на Охотському узбережжі. 

Друга сенсація була ще цікавіша. Подавалася карколом

ні повідомдення про "чергову провокацію" "нєкой" аrресив

ної держави на совєтсько-манджурському кордоні ... В зв'яз
ку з чим ціде місто, ні, цілий край заговорив про швидку 

війну, потираючи з радости руки - "Нарешті все скінчить

ся! Дай же, Боже! Хоч би вже швидше! .. " І в зв'язку з тим 

же заворуши.1ось ПВХО та ОСОАВІЯХЕМИ, подиваючи ву

Jшці "іпритом" та ганяючи в rазмасках,- без віддиху при

скорено проходячи курс протиповітряної оборони і не маю

чи до того аніякісінької охоти ... Отже - подавалася пові

домлення про черговий конфдікт на :манджурському кордо

ні. Про кількагодинний бій і відбиття великої диверсійної 

групи ворога, що хотіла проломати "границю на замку". 

Про героїзм начадьницького складуН-ської застави. А особ

JІиво про заслуги начадьника тієї застави, який в героїчнім 

бою був поранений тяжко, проте 11е зійшов з рево.1юційного 

посту до остаточного розгрому ворога. 

Краєва "Тихоокеанская Звєзда" рябі.1а жирними к.1Ича

ми і гас.1ами. ''СМЕРТЬ ПОДЛИМ НАРУШІТЄЛЯМ!". 

'"СВІНЬЯ ЛЄЗЄТ В СОВЄТСЮй ОГОРОД!". "СМЕРТЬ ЗА
ХВАТЧІКАМ СОЦІАЛІСТІЧЕСКОй РОДІНИ" тощо. 

Потім наводилися привітальні телеграми на ім'я того 

героїчного начальника Енської застави і представлення його 

де найвищої нагороди. І тут же описувалося подробиці з 

епізоду поранення начальника. Говори.1ося про великий бій 

і, між іншим, про "двох негодяїв з гігантськи:v1 псом", що в 

тім бою нагло напали на начальника "з тиду" ... 
Старий Сірко, що привіз з Грицем до Хабаровська на 

бззу здавати живого ТИГІJ'И, едухав всі ті надзвичайні нови-
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ни, всі ті дивовижні події та страхітні прокльони й погрози, 

і хмурився, а йому хотілося нагло і гомерично реготатися. А 

хіба не смішно! Отак-о воно й все! 

Що то за історія вийшла з тим "поляглими в бою з ве

ликою бандою ворогів народу" грізними енкаведистами, він 

знає. Та це його й не так цікавило доправди, хоч там і гово

ршІося про ве.шку премію. його увагу прикувала друга сен

сdція і саме тут йому хотілося гомерично сміятися. 

-"Ага!!. Трясця вашій матері! Отак-о!" 

О, старий Сірка - то старий вовк. Одразу вхопив у 

вьсому тому тропи, що й до чого. Ясно, що ця друга історія 

має ту саму причину, що й перша. А головне - з. усього йо

му було найперше ясно одно, а саме, що "наш і б ри -
кают ь ! Бо оті "два негодяї с гігантекім псом" - то й бу

JШ саме вони. Авжеж. І то вони, власне, втрьох такого там 

шелесту наробили. І бі.1ьше там нікого й не було! Напевно. 

"Оттак встругнули!!! А той дурний начальник - нехай 

не лізе! Чого він підставив свою дурну голову та й став на 

дорозі! Хіба не знав вдачі Сіркової доньки? .. Ну-ну ... " 
Дід дивився ма тигра в КJІітці, слухав, як якась дівчина 

читала тії новини с.'Іужбовцям бази, і йому чомусь раптом 

захотілося взяти та й випустити того тигра геть. Нехай бі

жить! Га! От би було лементу! .. 
І він би може й випустив, та вже тигр був не в його кліт

ці, а в загальніfі і під великим замком, а годовне, -дід зга-, 

дав, що першого роздере ж той тигр, звичайно, його, як го

.'Іовного вимуватця своєї біди. Але то так собі, химерна па

рубоцька думка. 

Т~кого втрьох шелесту нароби.1и! .. Га! А ті.1ьки втрьох. 
Решта - то все брехня, як і з тією "великою озброєною 
бандою". 

Слухав, як чита.1а дівчина, і курив собі байдуже, чекаю

чи, ко.ш там той бухгаш,тер скінчить підрахунки та й від

чис.1ення на позику "Готов к труду і оборонє" тощо. 

"А що з тими "негодяями" сталося, ne пишуть! .. " 
Звелів Грицеві наскупонувати всіх газет, які тідьки є 

("'До:-.rа будемо читати"), сподіваючись щось вичитати там, 

бодай кі.1ька саів, що ж з ти:-.ш "негодяя:о.ш" було даді. 

Сч·хав, що го:-.rонять аюди, хмурився і мовчав собі. Лю-
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ди теж нічого особливого не гомоніли, вони більше помов

чували. Так їх вимуштрувало життя та й вся ота писанина. І 

до сенсацій таких вони звикли, бо їх так рясно, та ще й не 

таких!- ого,- що здавалося без них ціле життя в цім сві

ті стане ненормальним. То бо стало стилем цілої цієї збоже

волілої країни, всі ті "диверсії", "нарушителі", "вороги на

роду", "процеси", "бдітєльность", "знищення", розстріли". 

'"чекісти", "енкаведисти", "орденоносці герої", "прокльони". 

"тюрми", "диверсанти", "шпигуни" і т. д. і т. п. Почаділи, 

подуріли. Геть всі люди подуріли. То було стилем. І так са

мо було стилем нишкнути, втягувати голову в плечі і чека

ти, як ві.1 обуха, грому з ясного неба на свою голову. А от як 

би їх взяв та й розкрив, розлущив, як розлущують горіх, -
гляди цікаві та й несподівані речі побачив би. А вже напевно 

побачив би, як вони кпили з усіх тих сенсацій, а то й ще по

бачив би щонебудь цікавіше ... 
їдучи додому, старий Сірко всю дорогу тільки те й ро- · 

бив, що курив люльку. Набивав та й знову курив. Набрав бо 

махорки півмішка в столиці. Цілі кілометри мовчав зосе

реджено та й враз крутив головою: 

- "Негодяї! .. " 
І сміявся собі. А вони стояли йому віччю тії "негодяї". 

Один "негодяй" і одна "негодяйка" ... То ось навколішки, 
схиливши покірно голови, посеред хати ... А то Наталка хо
дила вистрибом по сонячній ріці, по каменях і дуріла з За

Ливаєм ... А то вони з Григорієм на пантовці ... Пробігали кар
тини одна одної яскравіші, одна одної радісніші, - дзвінкі 

картини минулого, так прекрасно прожитого літа. 

Старий кректав, зідхаючи. І вертався думками до тієї 

маJІенької, тривожної, як гостра шпичка: 

"І чому вони не написали в газеті, що ж далі з ними?" 

Дома стара Сірчиха скучала, мовчки жури.1ася за діть

ми. Але не нарікала. 

Приїхавши, старий Сірко розіклав газети на столі і дов

го та пильно блукав по них пальцем. Але нічого цікавого не 

вичитав, крім того, що було. А було все те, що вже чув. І 

більше ні слова. Читання кінчилося тим, що він спересердя 

викинув газети ті всі в піч.' 
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** ... 

Другого дня після приїзду Сірка з Хабаровська, надве

чір, прибіг Заливай. 

Хвора і одноока тепер Нерпа і Рушай зчинили раптом 

радісну гавкотняву. Старий Сірко відчинив на ту гавкотияву 

двері ... 
На порозі лежав Заливай. Схудлий. Здичавілий. Боки 

йому позападалися. Шерсть на спині сторч, як у вепра. А 

ребра можна було перечислити здалеку. 

-Заливай!!! А, Боже мій!!.- Стара Сірчиха кинулась, 

як до людини, зраділа і стривожена. 

Пес загавкав хрипко і вбіг, ні, вповз до хати. На ногах 

йому була льодавиця - сніг, понабивавши межи пальці, 

позмерзався й поробив крижані черевики. Ліг і дивився на 

всіх хворобливими, розумними очима і лизав старому руку, 

що, невимовно зрадівши такому гостеві, тріпав його по 

морді: 

-Ух ти ж, дурашка ... Нуну ... Читав я, Gрат, про тебе, чи
тяв ... Ге-ге ... 

А пес тихенько вищав. Так ніби розповідав. Та ніхто не 

міг його мови зрозуміти. 

Стара мерщій насилала псові їсти, краючи хліб, мов би 

людині. А Грицько тим часом обшукав Заливая. 

І знайшов записку! 

То був радісний день у Сірків. Старий розправив трем

тячою рукою малесенький шматочок паперу і тримав його 

наче бо-зна яку газету. "Депеша прийшла!" В хаті було тем

но. Тоді засвітили каганець та й заходились читати. Тую 

~депешу" читати. Заходився, власне, старий СІ рко, водячи 
пальцем од літери до літери. А в тій "депеші" печатними 

літерами стояло: 

"ЖИВІ. ЗДОРОВІ ... О! (це вже "о" від діда). 
ОБІйМАЄМО ВСІХ. Ц І Л У Є М О. 

ВЖЕ ПЕРЕйШЛИ ДО ТІТКИ!" 

Стара Сірчиха плакала від зворушення. 

- Ну, читай же, читай ... 
-Що тобі ще читати? Хіба мало? Ого! Все. 

- Ну, читай ще ... 
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А.1е Сірка не треба було змушувати. Він сам, помовчав

ши урочисто, брався до "депеші" знов. Перечитував її з Р.а

солодою. Клав її на сті.1. Закурював люльку, пихкаючи по

волі. Розгладжував вуса. А тоді знов брався оглядати депе

шу. Обдивлявся пильно з усіх боків, - чи не написано ча

сом чого-небудь ще десь у куточку-

Ні, не написано. 

Тоді перечитував, уже десять разів чуте та й все приго-

Jюмшуюче: 

"ЖИВІ. ЗДОРОВІ ... ОБІйМАЄМ ... ЦІЛУЄМ ... " 
- От "негодяї" так "негодяї"! 

Я ж так і знав! .. Таки Бог їх одно для одного сотворив! 
Цікавішого чогось в своєму житті Сірко ще не читав, 

відколи був письменний. 

Нарешті стара відібрала у діда записку і ~іднесла до 

сховку. В хатині поцілувала її нишком, так ніби обох їх ці

лувала, так як у ній було написано, а тоді завину.'Іа в шов

кову хустинку і поклала в скриню на самий спід, де лежали

зберігалися всякі дрібнички Наталчині 

А потім, вклякнувши на ко.1іна та мерехтячи очима 

повними сліз, молилася до старенької Божої Матері. Ниш

ком вимолюючи зовсім-зовсім небагато - зустрічі. Бодай 

на старість. Бодай на останку літ. 

** * 
Гриць прип'яв Заливая, щоб не втік. Так звелі.1а иати. І 

вона вже біля нього ходила, як біля дитини. Годувала та до

г.1ядала, та й розмовляла з ним. 

Але За.1ивай скучав. Скучав смертельно. Вірний пес не 

міг звикнути без веселої своєї господині, без тієї товаришки 

вірної, що він був до неї прип'ятий :міцніше, аніж такою М•)-

тузкою. • 
На п'ятий день вранці - Заливая не дошукались. 

Верьовка була, а За.'!Ивая не бу.1о. Зринув десь вночі 

втік. 

Одчайдушний і безмежно вірний пес розумів дружбу 

по-своєму і зробив так, як веліло йому його собаче серце: 
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Подався доганяти без надії догнати. 

Аде - сміливі завжди мають щастя . 
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с л о в н и к 

Аргат - шибайголова, кат (укр. нар. сл.). 
Амба - удегейська назва тигра, якого в-они вважають за божество. 
Арсеньев - славнозвісний дослідник крайнього південно-східнього 

Сибіру, т. з.в. Зеленого Кдину. 
Аввакум протопоп - сдавнозвісний російський сектяр і вільнодум 

рОЗ~О.1ЬНИК. 

БАМЛАГ- від слова БАМ, шо в свою чергу означае: Байкадо-Амур
ська Маrістрадя. Будовано її руками зас.1анців і каторжан, д.1я чоГО по
творено ведетенські концентраційні, або "трудові поправні" .1аrери. Ці 
табори і зва.щся офіційно БАМJІАГ, цебто - табори д.1я будівництва 
Байкадо-Амурської Маrістра.'Іі. 

Барклай - при.1ад для набивання гільз до мис.швської рушниці. 
Барс - хижак з родини кішок, родич тигра, пантери, рисі. Представ

ник субтропічної фавни, а.1е водиться й в уссурійських пра.1ісах. 
Бакнрівські озера - озера на С.юбожаншині, бі.1я седа Бакирівка. 
Біро-Біджан - Жидівська Автономна Обдасть в РСФСР. Розташова

на в ІІриамур'ї, між Хабаровсь~ою та Амурською об.1астями. Назва її 
скомпонована з назви двох неве.шюrх річок, що течуть через цю область, 
р. Біра і р. Біджан. 

Буряти - п.1ем'я монго.1ьського кореня. 
Бурки - взуття з вовняного грубого матеріялу на шкіряній підошві 

й з обцасами. 

Бурято-монголи - тубільне насе.1ення т. зв. Бурято-Монгольської 
Советеької Республіки. 

Блюхер В. - маршад СССР. В кінці двадцятих років та в перших ро
ках тридцятих - командувач т. зв. ОКДВА (Особой Краснознамьонной 
Да.1ьневосточной Армії). В кінці _Т.QJ:!.Іщятих років знищений разом з ін
шюш найвидатнішими людьми в СССР. 

Бурундук- маленький звірок з родини вивірок, руду.вато-сірої мас
ти з повздовжніми брунатно-чорними смугами, за що його мис.'!ивці в 
жарт звуть "подутигром". 

"Бруснична" - горілка наст·ояна на ягодах, що звуться брусниці. 
"Висуванець" - висунений на відповіда.'!ьну роботу з рядових ро

бітників, селян, чи службовцtв, без спеція.1ьної до того підготовки. 
"В зрячку гнати" - пересдідувати звіря, весь час тримаючи йог·о на 

оці. 

"Вербований"- взяти'J:і на роботу будь-куди за домовленістю. В со
ветській практиці ця "домовленість" ма.1а характер "доброві.lьно-приму
сового" набирання робоч·оЇ си.щ. 

"Вишак" - найвища міра кари, цебто - р о з ст р і :1. 
"Гастрономи" - спеціяльні гастрономічні магазиюr в СССР, досить 

розкішні, в часи - початку і середини тридцятих років, най.1іпше були 
устатковані на Сибіру А Да.1екому Cxo;(f, - звичайно, приступні ті.1ьки 
д.1я т. зв. ві.1ьної публіки. 



Горал - гірський козел. 
ГІмалайський ведмідь - один з найбільших nредставників родини 

ведмедів. Чорної ·масти, з білою n.1ямою на шиї. Назву таку має від міс
ця nоходження (Гіма.:Іаї). Дуже часто зустрічається в нетрах Приамур'я 
та Уссурійщини. 

Гнус - дрібнюсінька мошкара, що кольором і розміром нагадує мак. 
Гуран - дикий козел, сарнюк (місц.). 
"Гуранн" - глузливе nрозвище nриамурських козаків забайкаль

ського nоходження, (місц.). 

Гольди - тубільне n.1ем'я тунrузького кореня. Одвічні мис.111вці, лі
совики. За Совєтів це П.:Іем'я офіційно іменовано нан а йц ями. 

ГолубоводнА - в хутряному крамознавстві "голубоводими" звуться 
хутра, в яких пух має бдакитний відтінок. 

Даль-лаг - Дмекосхідні табори НКВД. 
Дальхутро - Далекосхідня філія всесоюзного тресту "Союзхутро". 

Дальстрой - ведика будівельна організація на Далекому СходІ, зна-
менита тим, що дислонувада майже виключно робочою сидою арештантів 
з Да л ь-л агу. 

Двадцятнn'ятнтисячннк" - nриналежний до числа 25-ти тисяч nар
тійних та nрофесійних робітників, змобілізованих і nісланих владою з 
центра.1ьних ·областей СССР на Д'алекий Схід, в середині тридцятих років. 

Дерибас - начальник КраПового Уnравдіпня ПП ОГПУ Знищений 
в кінці тридцятих років. 

Дерсу Узала - герой книги Арсеньєва про Уссурійський край тубі
лець. 

ДеВеКа- • Дальнє-Восточний КраА". В такім скороченні сдово вжи
вається в nобуті і офіційно. Під цим означенням стоїть ведетенська те
риторія від ЗабайкалЛя до Тихого океану разом з Сахаліном, Камчаткою 
і Чукоткою. Центр - Хабаровськ. Означення ДеВеКз не тотожне озна
ченню Зелений Клин, як дехто думає (див. Зелений Клин). 

ДжанкоА - назва станції в Криму. В данім виnадку наведена nоnу
лярна nісенька-каламбур, що їі сnівади здебільша т. зв. безnритульні. 

"ДикиА часник" - т. з.в. черемша, широко вживається населенням, 
як nриnрава до їжі, навіть nостуnає на ринки великих міст. 

"Динамівка" - тут сnортивна шаnка. Назва nоходить від назви най
бідьшого в СССР сnортивного товариства • ДИНАМО". 

ДКА - скорочене • Дом Красной Армії, військовий кдюб. 
"Довrі карбованцІ" - висока зарnлатня, що Гі nлатиди тим, хто nра

цював на Далекім Сході або на nівночі (совєтський жарrон). 
Доха - верхня зимова одежина з оленячої, або козу.1ячоі шкіри, з 

великим коміром. Вовн·ою на зовні. Дуже теnда, хоч шиється без ніякої 
nідкладки. Дуже nодібна формою і розімром до тих ведичезних кожухів, 
в яких військові вартові взимку стоять на стійці. 

Єнот - Хутряний звір. Тут мається на увазі не вдастиво єнота, а йо
го окремиА тиn, що водиться на Зеленомv Клині та в nівнічній Манджуріі 
і зветься є но т ·о в и д на со б а ка. Дуже цінна своїм хутром твари
на, завбільшки з шnіца, сірої масти з чорною остю. 

Жень-Шень - цілющий корінь. Надз11ичайно дорогий. Росте в уссу
рійських nралісах. Вживається тідьки в тібетській медицині. Траnляється 
дуже рідко. Сnроби культивувати його штучно кінчилися нічим. Стано
вить собою дуже цінний об'єкт ексnорту. 

~яготnункт- заготіве.~ьний nункт, факторія. 
"ЗаключонІ" - ув'язненІ, арештанти. 
"За вІддаленІсть" - окре~tа додаткова nдатня службовцям і робітни-



кам, зго.тошеннм на роботу в да.1екнх закутках сходу і nівночі СССР. 
"Заткнутися" - слово з совєтського жарrону, що означає с n а с у

в ати. 

Зелений Клин - українська назва зе~Іе.ть над Уссурі та середнім 
Амуром. НаІІбідьш засе,тена частина ДВК. Ск,тадається з областей - При
морської, Нікольськ-У ссуріІІської та Амурської. Населення наnо:ювину 
складається з украІнців. В більшості сі.1 українське населення становить 
90%. За часів Скриnника, в ролі наркома освіти України, на Зе.1еному 
К.шні провади.1ась українізація. 

Ізюбр - одень з nороди шляхетніх. UінниІІ своїми nантами. Таких 
nантових о.тенів є лише три види: Ізюбр, Марал та Плямистий о.тень. 

Ічагн - взуття з юхтової шкіри, щось на зразок чобіт ті,тьки без об
цасів. Над nерехватом nерев'язується міцно шкіряним шнуром. 

Калнб- nри.тад д.тя виливання картечі й ку.ть, подібний до к.тіщів, із 
сnеція.тьними заг.шбинами. 

Каnканити - промишляти звіря каnканами. 
Козляк- доха з козулячої шкіри взага.ті. Властиво ж "ко з л як" 

одежина коротша за доху, щось вроді nіджака, вик.тк:ічно з шкіри козуль, 
хутром назовні. 

Козуля - місцева назва сарни. 
Колонок - хижиІІ звірок з родини тхорів. Завбі.тьшкн з нашого чор-

ного тхора, a.re жовтогарячої масти. Дуже цінний своїм хутром. 
Кликун - nрилад для nідманювання nтахів або тварин. 
Кам'яна розсип - звалища обвітреного каміння. 
Кирпичний чай - пресований в n.ппи чаІІ, вироб.тяється з чайних 

відnадків та деякої кількости товщу. 
Лалай-Лама - верховний жрець Тібету, священна особа. 
"Літун"- пш совєтської знеосіб.теної .тюдини, що не трималася міс

ця і л і та л а з виробництва на виробництво в системі знеосіб.1еної го
сподарки. Боротьба з літунами завершн.тася остаточним закріnаченням 
робітництва через проголошення спеція.тьного закону і введення системи 
найтяжчих кар за сnізнення та за самовільну зміну місця nраці. 

Лопань - річка в Харкові. 
Лайка.- окрема порода мис.швських промислових собак. 
Летяга - .тетюча вивірка. Б.1акитно-сірої масти. 
Лазня "по-чорному" - комора з кам'яною піччю посередині, в яку 

вмазано казан, nіч без димаря, дим виходить у діру стелі. Через те дазня 
й зветься "по-чорному". 

Лучити рибу - би1Іf рибу -остю вночі при спеціяльних смо.•юскипах. 
Походить не від слова влуча ти, а від російського слова "дучина • - спе
ціяльниІІ сnосіб освітлення. 

Манзи-плем'я мішанців від китайців і тубільців Уссурійщини. 
"Медовуха" - n'янкий напій, приготований з меду і ягід. 
Мизитн - розnещу.вати. 
"Морда" - прилад для ловлення риби, подібний до нашої верші, 

тільки великий і роблений з грубого пруття. 
"Мочалка" - жмут тQнкого лика. 
Наледь - розпдив води nоверх криги при найлютіших морозах, що 

настvnає в насдідок деФормаЦії тієї криги під тиск-ом дужої течії. 
Нарти - сnеціяш>ні легкі с~ни ддя їзди оленями. 
Нархаочпоом - Народній Комісаріят Хаочової Промис,товости. 
Накомарник - маленький п-олотняІіИй куреник проти комарів. 
tІеопа - морська тварина з пороnи ластоногих. 
()бжнмка - пn~лй '( для обжимання гільз до мисливської оvшнипі. 

які nісля кількаразової стрільби роздимаються, втрачають п·опередніІt 



свій діяметр і не лізуть nотім до набіІІника рушниці. Щоб гільза влазила 
до набійника, треба їй nри допомозі "обжимки" повернути її калібр. 

Ость - прилад д.1я биття риби, ск.1адаеться з довгого дрючка і ме-
тадевого наконечника в формі виделки з зазубреними кінцями. 

"Очковтиратель" - брехун, містифікатор. 
ОКДВА- "Особая Краснознамьонная Да.1ьне-Восточная Армія". 
Пагода- буддій_ський храм. Партстаж- партійний стаж. 
Падь- долина. Перекат-поріг на річці. 
"ПІдйомні" - спеція.1ьні кошти вип.'Іачувані переміщуваним на пра

цю в да.1еку місцевість, nризначені на покриття витрат при переїзді. 
По-блату" - по nротекції, через взятий хабар тощо. 
"По-броні" - бр о н ь - це окремий спосіб резервувати, скажем, 

місця на поїзди, за різними відповідальними працівниками, військовими 
та партійними діячами та установами. Діставати "по-броні"- діставати 3 
числа зарезервованих. 

"Рвач" - той, що .1юбить зірвати побільше. 
Россомаха - великий хижак. ВдачеЮ і зростом подібна до гієни. 

а.1е за клясифікаціею надежить зовсім до іншої родини - до родини ку
ниць. 

Рибок - лісовий птах, подібний до степової куріпки. 
Сажании - nрилад ддя стріляння стоячи, ск.1адаеться з двох падок 

зв'язаних у формі циркуля. 
Сарании - квіти, подібні до наших півників, тільки ведикі. Бувають. 

всіх кольорів. 
Севлаг - "северние лаrеря"- тобт.о північні табори НКВД. 
Сивуч - морська тварина з породи дастоногих. 

СІхоте-АлІиь - гірське пасмо, що тягнеться вздовж узбережжя че
рез увесь Уссурійський край, від Сучану до Амуру. 

Сухаревка - знаменитий базар і дільниця міста Москви. 
"Союзриба" - всесоюзний рибопромисловий та риботорговельниІt 

трест. 

"Союззолото" - трест по експ.1уатації золотих багацтв в СССР. 
СолонгоА - хутряний звірок, з родини тхорів, менший брат колонка. 

Рудої масти. 
Таганка - ді.1ьниця Москвw. 
Таймень - риба гірських вод, хижак. 
Траппер- мисливець, що nромишляе звіря пастками та самоловами. 
Тронити - пересдідувати, чи вистежувати звіря по сліду. 
Туязь - посуд, зробдений з березової кори, спеціядьно ддя збері-

гання рідин. 
Улан-Уде - столиця Бурято-Монгодьської Советеької Республіки. 
Устемок-передня частина верші, отвір, куди заходить риба. 
Урсус арктос - латинська назва по.1ярного бідого ведмедя. 
УссурІ - найбідьший правий доп11ив Амура. 
Удехе - ту6і.1ьне п.1ем'я тунrузького кореня.• Майже вимер.1е в нас

лідок російської колонізації. 
Унти лапчаті - взуття з оденячої шкіри виключно знятої з ніг. 

Шиються вовною назовні. На м'ягкій підошві. Дуже гарне на вигдяд і 
зручне зимове взуття. · 

Унти по.•JОвничатІ - теж саме, а.1е з голої оленячої шкіри, цебто 
без шерсти Подібні до великих шкіряних панчох, в які окремо ще взу
ваються грубі хутряні панчохи. Зимо.ве, так би мовити. робоче взуття. 

"У самовара" -тут йдеться про попудярний у свій час фокстрот в 
СССР, твір Утьосова - •у самовара я і моя Маша ... •. 

Фанза - хата (з китайсько"о ). 



Харюзь - риба гірських вод, з nороди форелі. 
Харза - не~альська куниця. 
Хехцир - гірський кряж на nівдень від Хабаровська. 
Хетагуровка - з числа дівчат, що зголосилися їхати на ДВК no за

клику Ва.1ентини Хетагурової, яка в свою чергу зробила заклик відnовід
но до одержаної дире.ктиви від nартії. В цей сnосіб малося розв'язати 
nроблему нестачі дівчат на ДБК, відnовідно до кілЬкости мужчин. 

Чорна береза - особлива nорода берези, мае ЧОРJ:ІУ кору. 
Чичероне - nровідник (з італійського). 
ЧІта - адм. центр Забайкалля. 
Ширпотреб - речі широкого вжитку. В Советах ui речі виробляли 

·на алярм з будь-чого і будь-як. аби розв'язати nроблему нестачі елемен
тарних речей до вжитку в nобуті. 

"Штани" - у 3Віря мисливці звуть штанами хутро на стегнах • 

• 
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