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Олексій Огульчанський. Том 1. Країна інкурів: повісті для 

середнього шкільного віку / Збірник творів у трьох томах (До 110-
річчя з дня народження Олексія Яковича Огульчанського) // Країна 

інкурів; Вітрів Кут; Знахідка на все життя; Дивовижне зернятко; 

Загадка Кам’яної Дозориці; Скіфське джерело; У нетрях Джубаю / 
Упорядники  Ольга Будугай  , Андрій Будугай. – Біла Церква: 

Електронне видання, 272 с. 

 
 

 

Анотація. До першого тому Збірника творів бердянського 
дитячого письменника-краєзнавця Олексія Яковича Огульчан-

ського (30.03.1912 – 13.08.1996) увійшли 7 повістей, написаних і 

виданих у різний час.  
Своєрідними епіграфами до творів стали катрени упорядника 

Андрія Будугая, які містяться перед кожним відповідним твором.  

Видання здійснюється з метою збереження творчої спадщини 
Олексія Яковича Огульчанського, більшість книг якого тепер стали 

бібліографічною рідкістю. Воно адресоване усім шанувальникам 

доробку приазовського митця, зацікавленим його творчістю чита-
чам різного віку, дослідникам української літератури для дітей 

тощо. 
 

 

 
 



3 

Замість передмови 
 

Збирання та обробка матеріалів, які ввійшли до цього тритомника, 

тривали кілька років. Деякі книги ми, укладачі, отримували від нище-

зазначених добродіїв у вигляді світлин чи у сканованому вигляді, та потім 

набирали їх як тексти.  

Суттєвою затримкою в роботі над цим проектом стали два чинники: 

важка хвороба Ольги Дмитрівни Будугай та її подальша смерть (14.02.2022, 

пн.), а також другий віток війни з Московією.  

Через останній чинник довелося відмовитися від першопочаткової ідеї 

видати книги на папері й оприлюднити їх в електронному вигляді. А через 

хворобу Ольги Дмитрівни ми втратили можливість мати літературознавчий 

аналіз творів земляка.  

Цей аналіз був її багаторічною мрією, адже свого часу київські 

науковці порадили їй не брати творчість Олексія Огульчанського як окрему 

тему дисертаційного дослідження, бо він не був «канонізований» і це могло 

стати суттєвою перешкодою на захисті дослідження з боку вченої ради.  

Якби там не було, а багаторічна праця нашої родини добігла кінця. 

Хочу висловити подяку за співпрацю таким людям:  

 

Андрій Віталійович Токовенко (м. Бердянськ) – видання повісті «Степова 

принцеса» (разом із ленами групи «Про-100»); текст нарису «Юні 

слідопити»; світлини О.Я. Огульчанського; 

Бібліотекарі Бердянської дитячої бібліотеки № 9 імені Олексія Огульчан-

ського – текст повісті «Таємниця Сухої балки»; 

Валерій Юрійович Захаров (м. Бердянськ) – текст нарису «Записки крає-

знавця»; світлини О.Я. Огульчанського; 

Віолетта Володимирівна Огульчанська (м. Курськ) – текст повісті «Бухта 

Солодкого коріння» (1973 р.); 

Катерина Борисівна Бондаренко, онука письменника – консультації; світ-

лини; матеріали зі Щоденників Катерини Миколаївни Огульчанської та 

її вірші;  

Микола Ковальчук (м. Київ ?) – текст повісті «Країна інкурів»; 

Петро Васильович Кулик (м. Приморськ) – консультації з іхтіології та 

природознавства; 

Тетяна Григорівна Шаповалова (м. Бердянськ) – текст повісті «Знахідка на 

все життя»; складання біографії письменника; 

Тетяна Львівна Шилова (м. Бердянськ) – тексти повістей «Пленники 

Леванта» (російськомовний варіант) і «В нетрях Джубаю»; 

Юлія Леонідівна Тисленко (м. Бердянськ) – публікації О.Я. Огульчанського 

– у газеті «Південна зоря» (починаючи з 1970 року). 
 

З повагою та найкращими побажаннями 

укладач тритомного збірника творів Олексія Огульчанського 

Андрій Олександрович Будугай 



4 

 

Андрій Будугай 
 

Країн́а інку́рів 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Краї́на інку́рів» 

 

Два по́люси життя́ – 

у пле́мені інку́рів: 

Оди́н із них – це страх, 

Зоу́го та ремка́х; 

А і́нший – до́брий Оп  

та І́ка з ку́льтом ту́рів, 

І Рус, що мчить коне́м, 

полю́є у степа́х. 

 

м. Біла Церква, 20.08.21, пт., 12:40.  
 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Олексій Огульчанський 
 

Країна інкурів 
 

Повість 

 

1. Знахідка в Синій могилі 
 

(Замість прологу) 
 

Археологи зацікавились Синьою могилою цілком несподівано. На 

одній нараді в нашому інституті науковці виступили з гіпотезою, що 

приазовська Синя могила буцімто є ключем, який дозволить розгадати 

таємницю щойно відкритої культури прадавніх людей. Сліди цієї культури 

знайдено в напівзруйнованих печерах на березі степової річки, що протікає в 

скелястому урочищі. Тут на стінах і стелі печер знайшли загадкові малюнки 

первісних художників.  

Нікому ще не доводилося натрапляти в наших краях на щось подібне. 

А тому археологи виявили пильну увагу до цієї знахідки. Про неї почали 

писати на сторінках часописів; висловлювались усілякі здогади, припущення, 

але все те було малопереконливе, як то кажуть, шите білими нитками. 
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Бракувало додаткових матеріалів для аргументації отих припущень. 

Якось мені теж довелося побувати в тому урочищі й побачити 

наскельні малюнки. Я не фахівець з епіграфіки, науки про стародавні написи 

та малюнки на камені, і тому мені важко було судити про побачене. Проте в 

одній печері мою увагу привернув досить одноманітний і з першого погляду 

нецікавий малюнок.  

То були довгі хвилясті рисочки, перетнуті коротенькими. І диво! Що 

довше я вдивлявся в оті нудні сплетіння рисок, то загадковішими вони 

здавалися мені… Ні, не безглуздими видавалися вони мені, а сповненими 

глибокого й цікавого змісту. 

«Може, ці рисочки розповідають про чиєсь життя? – несподівано 

майнула в моїй голові думка. – І про життя складне, а то й трагічне…» 

Від такого сміливого здогаду я аж отетерів. Що? Розповідь про чиєсь 

життя? Та чи ж вільний я робити таке припущення? Що я тямлю в 

наскельних малюнках? Витлумачувати їх – то не мій фах. Це клопіт інших 

людей, знавців цієї справи. 

Щоб не глузували з мене знавці епіграфіки, я, певна річ, нікому не 

сказав жодного слова про свої міркування. 

І ось, на думку вчених, тепер Синя могила (саме вона!) мала відповісти 

на важливе запитання: які люди заселяли долину колись могутньої і 

повноводої річки та про що розповідають нам малюнки первісних худож-

ників?.. 

Добре пам’ятаю, як на тій нараді було вирішено провести археологічні 

розкопки Синьої могили. Очолити експедицію мав досвідчений археолог. 

Одначе сталося так, що в день від’їзду в Приазов’я несподівано захворів. 

Тоді директор інституту, хоч я навіть і не входив до складу експедиції, 

викликав мене й поклав на мене цю місію.  

Сам не знаю чому, але я зрадів цьому призначенню. Можливо, 

причиною моєї радості було те, що в дитинстві я мріяв заглянути в таємницю 

Синьої могили, а може, й просто захотілося мені побувати в рідних степах. 

Адже тут, біля цієї прадавньої могили, на стрімкому березі ласкавого 

південного моря промайнуло моє безтурботне дитинство.  

Ще відтоді я полюбив цей куточок приморського степу, хоча й 

здавалося – за що його любити? Безкрая й одноманітна рівнина… По весні 

сюди навідується лютий суховій – східний вітрисько під назвою левант1. Він 

здіймає хмари пилюки, і ці руді хмари заступають сонце, а вся рівнина тоді 

занурюється у зловісну пітьму.  

Улітку сонце часто випалює трави, а земля від неймовірної спеки 

тріскається, як руки хлібороба під час гарячих польових робіт. 

І все ж я любив оцю неосяжну рівнину! Нестримну любов до степу у 

спадок лишив мені батько – колгоспний агроном. Це він навчив мене по-

                                         
1
 Левант, леван, леванд, леванте (італ., ісп. lе-vante – «схід») – східний вітер на Середземному, 

Чорному та Азовському морях (від Гібралтару до Кубані). Це вологий, іноді сильний вітер із 

похмурою погодою та дощами. 
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справжньому бачити степ, розуміти його мову, його пісні, його гнів і його 

радощі. Це мій батько навчив мене цінувати степові багатства і, звичайно, не 

тільки безкрайні поля пшениці, кукурудзи та золотавих соняшників, а й 

багату, казково-барвисту історію степу.  

На цій безмежній рівнині старий шлях, кожен яр, кожна степова могила 

– примітні, і старі степовики охоче розповідають про них чудові легенди. Ой, 

скільки тих пісень-легенд довелося мені почути, коли я бігав босоногим 

хлопчаком, і найбільше їх було про нашу Синю могилу. Я тепер майже певен 

того, що оті оповіді сріблястовусих хліборобів і спонукали мене врешті-решт 

стати археологом…  

Давно я вже не був у рідних краях, усе бракувало часу – то вчився, то 

на розкопки їздив, далекі й близькі. І ось маєш – нагода. Збирався я недовго, і 

того ж дня наш невеличкий загін археологів прибув до радгоспного селища.  

Хатини в якій я народився, вже не було, а там, де колись юрмилися 

кілька хаток степового хутірця, виросло селище приазовських хліборобів. 

Тепер це була центральна садиба великого зернового радгоспу, з новим 

клубом, крамницею, перукарнею і лазнею.  

Я оселився в невеличкій кімнатці селищного готелю. З її вікна було 

видно знайомі обриси Синьої могили. Вона й тепер, як колись у дитинстві, 

гордо височіла над рівниною, даючи притулок степовим орлам. Пам’ятаю, як 

тоді тривожно стислося моє серце: я мав зрівняти цей прадавній горб, цю 

священну пам’ять далеких віків… 

Другого дня вранці наша експедиція зібралася на маківці Синьої 

могили. Навкруги панував дивовижний спокій, і здавалося, що степ ще 

дрімав. Ми довго милувалися чудовим ранком, і це був останній ранок 

Синьої могили. Останній… 

А потім якось усі разом заговорили, заметушились, як це завжди буває 

в перші дні розкопок. 

Вимірювання і фотографування «археологічного об’єкту», як тепер 

величали Синю могилу мої колеги, виконали за якусь годину, і тоді всі 

побачили на дорозі, що витікала з селища, рухливу сіру цятку, за якою 

волочився шлейф густої пилюки. Цятка швидко росла, і невдовзі ми могли 

розпізнати нашого «бойового» помічника – радгоспівський бульдозер.  

Машина, сердито гуркочучи, прямувала до нас. За кермом сидів 

засмаглий, як циган, парубійко, проте в чистому, модному береті. Вже на 

маківці могили заглушивши мотора, він скочив на землю і блазнювато, двома 

пальцями здійнявши над головою берета, голосно відрапортував: 

– Прибув! Доброго ранку! – і, трохи помовчавши, додав: – Будьмо 

знайомі. Тимко – тутешній бульдозерист! 

Мимохіть усі посміхнулися. Тимко був людиною вельми діловитою й 

одразу ж почав причепливо оглядати «робочий майданчик» – так він 

охрестив оцей стародавній пам’ятник. Я дивився на хлопця, і мені здавалося, 

що все він робить якось по-буденному, ніби готувався не стародавній 

могильник розкривати, а збирався рити якусь звичайнісіньку канаву для 

кукурудзяного силосу.  
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Мене, правду сказати, вразило зневажливе ставлення Тимка до пам’ят-

ника давнини, що його насипали своїми руками наші далекі-далекі пра-

щури… Але я змовчав. Хоча, може, й даремно. 

Вимірявши в усіх напрямках кілька разів «шапку» могили, хлопець 

досить байдуже кинув: 

– Дозвольте почати!.. 

– Починай, Тимку, – мовив я похмуро і майже збіг до підніжжя, куди 

вже спустилися мої колеги. 

Загуркотів мотор, і блискучий ніж бульдозера зняв першу «стружку» 

насипу. 

Довго я стояв біля могили, стежачи, як механічне чудо двадцятого 

століття спритно руйнувало стародавній насип. До вечора Синя могила 

втратила свій величний вигляд, осунулася, стала приземкуватою і 

безформною. На четвертий день Синьої могили взагалі не стало. Навкруги 

височіли купи рудої землі.  

Під штучним насипом уже в материкових відкладах ми виявили нечіткі 

обриси ями. Там була похована людина, на честь якої у сиву давнину люди 

насипали цю величезну купу землі. 

Тимко попрощався і поїхав на своєму землериї у селище… Ми ж 

повинні були дізнатися, хто похований тут, на приморському березі. Це 

важка, але надзвичайно цікава робота. Тепер доводилося працювати не 

лопатами та кайлами, а ножами, шкрябачками та щіточками.  

Спочатку нам довелося зняти майже метровий шар чорнозему, яким 

була засипана яма, потім показався білий, схожий на картон прошарок. Це 

могла бути лише морська трава зостера2, або, як її називають жителі 

приморських сіл, – камка3.  

Справжня вічна трава! Тільки камка може пролежати під землею багато 

століть і не згнити. Нам уже доводилося її зустрічати в старовинних могилах. 

Морська трава від часу тільки знебарвлюється, стає зовсім білою, але тлінню 

не піддається. 

Під товстим прошарком вічної трави було поховання. 

Тремтячими від хвилювання руками ми зняли ту траву, і перед нами 

постала таємниця таємниць Синьої могили Нас охопив дивний трепет, як те 

завжди буває, коли доводиться вперше бачити речі, покладені людьми 

тисячоліття тому. Подумати тільки – тисячоліття минули відтоді, як у цю яму 

на березі моря поклали небіжчика! 

Гранично обережно мої помічники зчистили зі скелета і речей, що 

знайшли поряд, землю, і тільки тоді ми змогли оглянути все до найменших 

дрібниць. 

Спочатку ми трохи розчарувалися. Подумати тільки, під таким гранді-

озним земляним насипом, яким вшановували лише уславлених скіфських 

                                         
2
 Zostera marina – лат. назва цієї водорості.  

3
 Слово «камка́» – запозичення із тюркської: пор. татар., казах., алтай. kamka «тканина із шовку, 

схожа на атлас».  
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царів, була похована невеличка на зріст жінка. Померлу поклали на правий 

бік і підігнули ноги. Здавалося, вона спала. Своєрідним простирадлом їй 

правив товстий шар білої глини. Кістки скелету були яскраво-червоні від 

того, що тіло небіжчиці притрусили тертою охрою4.  

Жінка померла не своєю смертю, бо череп її було розтрощено. І сталося 

це, коли їй минуло не більше двадцяти п’яти років. Пам’ятаю, тоді я звернув 

увагу на кисті рук. У жінки, напевно, були дужі руки з довгими пальцями. 

В узголів’ї померлої лежав брунатного кольору горщик з кістками 

якогось маленького птаха. Це, певно, залишки їжі, яку поклали небіжчиці. На 

шиї було намисто з вовчих зубів. Коло правиці лежав крем’яний до решти 

затуплений різець. А поруч із різцем – невеличкий глиняний бичок, напевне, 

тур. Поховання видавалося звичайним – такі речі завжди знаходять у наших 

могильниках. От хіба що отой бичок…  

Але сушити голову над «отим бичком» нам не довелося, бо тут ми 

побачили таке, що вкрай спантеличило нас. У маленькій ямці біля самісінької 

голови похованої покоївся золотий дзвіночок. З щирого золота! Крем’яний 

ніж і золото! Адже це різні епохи! Як поєдналися вони!  

Тут було над чим помізкувати. Та ще під шаром білої глини, на якій 

лежав кістяк, знайшли пазурі величезного печерного ведмедя: небіжчицю 

чомусь поховали на ведмежій шкурі. Поховання досить загадкове. Не 

випадало нам знаходити такого. 

До селища поверталися, коли сонце вже потонуло в золотавому морі. 

Швидко сутеніло. На селищній вулиці засвітилися ліхтарі. Тут панувало 

незвичайне пожвавлення. Я пригадав, що сьогодні субота, і в клубі мав 

відбутися концерт. Приїхали з міста артисти, а для степовиків це свято. 

Співробітники внесли знайдені речі до моєї кімнати, поставили все на 

столі, а самі подалися на концерт. Мене теж кликали, та я відмовився, бо 

стомився за день та й хотілося побути на самоті, поміркувати над нашими 

знахідками. 

Я умився, випив склянку міцного холодного чаю і, зручно вмостившись 

у кріслі біля столу, увімкнув настільну лампу. Мені кортіло ще раз оглянути 

скарби Синьої могили. 

Почав я з горщика. Зроблений він був зі смаком, мав орнамент. Певно, 

зліпив його досвідчений майстер. Цікавий був і глиняний бичок, обпалений 

для міцності на вогні. На лобатій голові бичка стирчали коротенькі товсті 

ріжки, та ще добре збереглися вуглинки-очі. 

Цього бичка досить довгий час носили, певно, у торбинці, бо надто вже 

він був зашмарований5. Мені подумалося, що це міг бути талісман мисливця, 

оскільки тур – найдужча степова тварина. Чому ж тоді цей талісман поклали 

в могилу молодої жінки, не могла ж вона бути прославленим мисливцем?  

Надійшла черга до крем’яного різця. Він був зовсім чорний і 

                                         
4
 О́хра (від грец. Ὠχρός – жовтувато-блідий, блідо-жовтий) – природний пігмент, що складається з 

гідрату окису заліза з домішкою глини. 
5
 Від зашмарува́ти (розм.) – замазати або забруднити що-небудь чимсь.  
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гладенький, як скло. Видно, багато попрацювали цим інструментом, коли так 

відполірували його. А як стерлося вістря!  

Мені чомусь уявлялися дужі руки небіжчиці, з отими довгими 

пальцями. Напевно, саме вони працювали цим інструментом. Але що робила 

жінка? Так крем’яний різець міг затупитися від твердого матеріалу, скажімо, 

від каменю, або ж пісковика. Так, саме пісковика! Але ж поблизу немає 

жодного камінчика! Тоді, де ж її господа була? Цікаво… 

Наприкінці я взяв найзагадковішу річ – золотого дзвоника. Розглядав 

довго й уважно. Талановитий майстер зробив його. Навіть орнамент вирізав 

якийсь незвичайний – геометричний. Але де він жив, у якій країні? Цього я 

не міг сказати: витвором якої людської культури був дзвоник – я не знав.  

Звичайно, я не втримався і, піднісши його над головою, струсонув. 

Кімнату вмить сповнили напрочуд мелодійні звуки. Подумалось мені: якби 

змогла отак заговорити оця річ, дивовижну історію розповіла б вона людям 

двадцятого сторіччя про далекі часи. Але речі, як відомо, не говорять… 

І я знову сховав знахідки в ящик. За вікном на той час усе стихло: 

певно, розпочався концерт. Я витяг з кишені свого годинника – стрілки 

показували чверть на десяту. Можна вже й спати вкладатися після такого 

важкого дня. Я щільно зачинив двері й кватирку, бо надто боявся комарів – 

більше ніж гадюк, хутенько розібрався й погасив лампу.  

Спав я тієї ночі неспокійно: уві сні все дзвенів-співав, як весняна 

пташка, отой золотий дзвоник 

На другий день, після закінчення розкопок Синьої могили, мої колеги 

повернулися до інституту, а я ще жив кілька днів у селищі. Мені треба було 

розрахуватися за готель, за харчі, оформити документи. 

Через два дні і я залишив привітне селище. 

Як завжди, в інститут я прийшов за п’ять хвилин до дев’ятої. У себе в 

кімнаті взяв щоденника, схеми й фотографії про розкопки Синьої могили, що 

їх уже встигли зробити мої колеги, і поспішив до директора інституту. 

Василь Петрович, уже немолодий чоловік з розкішною шевелюрою, 

був відомим археологом, спеціалістом у галузі античної культури 

Причорномор’я і культури скіфів. Зустрів він мене сердечно, потис руку і 

показав на крісло біля свого великого стола з безліччю різних речей 

античного часу.  

Відверто кажучи, це був уже не стіл, а справжня музейна вітрина, адже 

між експонатами, які розташувалися на ньому, лишалася зовсім невелика 

площа, де директор міг тільки покласти руки. 

Якийсь час ми сиділи мовчки. Василь Петрович уже знав про наші 

знахідки і встиг їх оглянути ще до мого повернення, а тепер тільки бігцем 

гортав документацію, яку я приніс. Нарешті він пильно подивився на мене і, 

хитрувато примружившись, раптом запитав: 

– Чи подобається Вам, колего, розв’язувати вузлики? 

– Дивлячись які, – ухильно відповів я, бо не знав, куди хилить 

директор. – Коли рибалиш, то, буває, зашморгнеться такий… 

– Та ні, – посміхнувся мій співрозмовник – він знав, що я завзятий 
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рибалка. – Йдеться про серйозний вузлик, такий, приміром, як Гордіїв6… 

– Гордіїв? – не здавався я. – Складна річ… та все ж, якщо дозволите за 

мето́дою Александра Македонського… 

– Боюся, що та метода застаріла, – у тон мені мовив директор. – А 

тепер без жартів, Артеме Яковичу. Я маю на увазі археологічний вузлик… 

Ми тут порадилися й вирішили доручити саме Вам помізкувати над 

проблемою скелястого урочища, тим паче, що ваша експедиція знайшла у 

Синій могилі досить загадкові речі. 

– Поховання жінки з Синьої могили справді цікаве, – погодився я, – але 

ж, гадаю, цього далеко не досить, щоб… 

– Розумію Вас, – лагідно мовив директор. – Ось Вам додаткові, так би 

мовити, ниточки, схопившись за які, Ви подолаєте цей досить-таки складний 

вузлик і розкажете людям про події, що відбулися в глибині віків на березі 

бурхливої річки. Без творчої фантазії тут, звісно, не обійтися, – додав він і 

простяг мені портфеля. – Часом не обмежую… Хай щастить Вам, колего! 

На прощання ми потисли один одному руки, і я вийшов з 

директорського кабінету. 

Уже у своїй службовій кімнаті я відкрив портфель і виклав на стіл усе, 

що він містив. Спершу я добув альбом з копіями малюнків, що їх виявили на 

стінах печер у скелястому урочищі. Так, цей документ міг прислужитися 

мені. Хоч я й бачив малюнки в оригіналі, але не всі вони до дрібниць 

лишилися в голові.  

Далі переді мною ліг звіт археологічної експедиції, яка провадила 

розкопки степового стійбища мисливців кам’яного віку. І нарешті – 

коротенький лист-повідомлення юних краєзнавців з одного приазовського 

села. Оце й усе. Виходить, отих директорських «ниточок», за які я мав 

хапатися, було, як то кажуть, не так-то й густо. 

Але ж треба щось робити… 

Я взяв звіт, і він одразу поглинув мою увагу. 

Археологи коротко, по-діловому розповідали про наслідки розкопок 

величезного стійбища первісних мисливців. На території того стійбища було 

знайдено звичайні житла-землянки, горщики, купи кісток тварин, на яких 

полювали мешканці стійбища. То були кістки турів, сайгаків, диких свиней. 

Є між ними й кістки верблюдів.  

Серед стійбища науковці несподівано відкопали багато ям, в яких 

утримувалися протягом довгого часу степові хижаки, а поруч, в одній 

просторій землянці – «колекцію» черепів, що належали хижакам. Та 

найбільше мене зацікавила знахідка розбитого глиняного бичка – тура. 

На фотографії, доданій до звіту, я побачив точнісіньку копію нашого 

глиняного бичка з Синьої могили. На думку археологів, своє стійбище 

                                         
6
 Гордіїв вузол – за старогрецьким переказом, дуже заплутаний вузол, яким фрігійський цар 

Гордій прив’язав ярмо до дишла колісниці, подарованої ним храмові Зевса. За міфом, той, хто 
розв’яже вузол, стане володарем Малої Азії. У 333 до н. е. Александр Македонський розрубав 

Гордіїв вузол мечем. Так він виконав пророцтво і згодом дійсно завоював усю Малу Азію. 

Вислів «розрубати Гордіїв вузол» став означати: легко і несподівано вирішити важку справу. 
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мисливці залишили раптово. А чому саме, вони так і не дійшли висновку. 

Далі я взяв лист юних краєзнавців. Вони сповіщали археологам, що у 

піщаному кар’єрі, недалеко від розкопаного стійбища, селяни знайшли 

кам’яні уламки. Діти склеїли ті шматки, і виявилось, що то була фігура 

короткорогого бика. 

Отож таких биків-турів зображували на стелях і на стінах печер 

кам’яного урочища, їх ліпили з глини південніше від розкопаного стійбища, 

на другому березі колись могутньої річки. Тільки там не знайшли жодної 

розбитої фігури (це я знав з інших джерел). І нарешті – такий бичок зустрівся 

і в Синій могилі. 

Виходило, що всі ці знахідки якось пов’язані між собою. Я по кілька 

разів перечитав усі документи і переглянув знахідки, і мені здалося, що завіса 

над таємницею віків поступово почала підніматися. 

 

Розв’язуючи цей «археологічний вузлик», я мимоволі на деякий час 

«переселився» в інший світ й усе малював в уяві і стійбище мисливців, і 

людей, і широченну річку, і безмежну рівнину півдня далеких часів… 

Згодом я вже досить чітко уявляв картину бурхливих подій, що 

відбулися на обох берегах річки, знав імена своїх героїв, їхні характери, але 

мені дечого бракувало. Це була деталь, дрібничка, та все ж вона була мені 

потрібна, як повітря. Я шукав ту дрібничку. 

І тут мені згадалося, як у перший день розкопок Синьої могили наш 

бульдозерист Тимко зсунув своїм «лемешем» з її маківки купу каміння і 

всілякого сміття. Тоді я поспіхом оглянув увесь той непотріб. Археологів 

узагалі те, що лежить зверху, не вельми цікавить, бо воно має значно пізніше 

походження, аніж предмет їхніх розкопок.  

Пригадалося, що тоді я примітив якусь непевної форми брилу 

пісковика, але не звернув на неї уваги – якось не до того було. А зараз мені 

подумалось, що саме вона, ота брила, й могла бути тією деталлю! 

Шкодувати часу в таких випадках не доводиться, і я того ж дня поїхав 

у те приазовське селище. 

Купу каміння я знайшов там, де її лишив Тимко місяць тому. 

Перегорнув її, і – о радість! – брила була в моїх руках. Так, це було те, чого 

мені бракувало: я тримав стилізовану фігуру тура. І вона колись стояла на 

маківці Синьої могили. 

– Це Володар Степу, його зробив Кривий Оп! – вигукнув я, не тямлячи 

себе з радощів. 

І коли б хто бачив мене тієї миті, то, певно, подумав би, що перед ним 

людина, яка раптом з’їхала з глузду.  

Що за Володар Степу? Який Кривий Оп? 

А радіти мені справді було з чого: ця «дрібничка», ця деталь 

переконала мене в тому, що я не помилився, що я правильно розв’язав 

«археологічного вузлика» і що тепер я маю право розповісти про події, що 

відбулися тисячі років тому в приазовському степу… 
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2. Нічне полювання 
 

Вечоріло. Безкрайнім засніженим степом гуляв сирий, холодний вітер. 

Раз по раз він по-вовчому завивав у колючих кущах терну. Степові 

проталини їжачились торішньою травою і навдивовижу скидалися на 

розстелені шкури величезних тварин. 

До самого небокраю степ і степ… Степ та вітер і сірі хмари, що швидко 

линуть над рівниною. 

Коли ж у вечірній імлі далекого небокраю потонуло сонце, вітер ущух, 

почав сипати мокрий лапатий сніг. Навколо запанувала тиша, і лише чути 

було, як шелестять сніжинки, вмощуючись на землю. Сніг сипав і сипав.  

Мовчазний, незатишний і промерзлий степ вкутувався в пухку ковдру. 

Ненадійна вже була ця ковдра! Ось-ось повіє вітер з-за Великого Озера, що 

ковтає щовечора сонце, і тоді боязко, як гієна, втече зима й розтане сніг. 

Та що це? Раптом тишу порушили невиразні звуки, які з кожною 

хвилиною дужчали й дужчали, і здавалося, що знову насувається степовий 

ураган. І ось з темряви вихопились величезні волохаті потвори. Вони, як 

хвиля, котилися степом. Це було стадо степових велетнів – турів. Опустивши 

до землі голови з короткими товстими рогами, бики хропли і, розбризкуючи 

міцними ногами мокрий сніг, мчали кудись у нічну пітьму. 

Хто налякав турів? Хто їх переслідує? 

Вогонь гнав турів. Он там замиготіли рухливі вогники. Ще мить, і вже 

справжня вогненна лавина залила степ. При тому світлі можна було 

розгледіти бородатих людей, закутаних у звірячі шкури. Вони бігли, 

розмахуючи палаючими головешками і довгими списами з широкими 

крем’яними наконечниками, щось кричали, а поруч мчали волохаті пси. 

Люди гналися за турами. Поміж переслідувачами вирізнявся молодий, 

міцно скроєний патлань. Він біг у голові юрби, і його могутній голос, 

сповнений запалу, покривав і крики людей, і гавкіт псів. Це був Прудконогий 

Сайгак, славетний мисливець і ватаг інкурів, тих самих, чиї землі сягали 

Великого Озера, яке кожного дня ковтало сонце. 

Незабаром з нічної пітьми зіркі очі мисливців вихопили височенну, 

гостру, як зуби ремкаха – печерного ведмедя, – скелю. Ще гучніше залунали 

їхні голоси: скоро кінець оцій гонитві, і тоді інкури понесуть у своє стійбище 

багату здобич. А там, удома, їх чекають голодні діти, жінки і ненаситні боги. 

Багато м’яса принесуть мисливці, всі будуть задоволені: і люди, і боги, і 

головне – Провісник волі богів, інкур Зоуго… 

Стадо турів уже наближалося до скелі. Гнані людьми й найстрашнішим 

звіром – вогнем, тури не стишували бігу. Ось перші тварини вже порівнялися 

із скелею і тієї ж миті щезли, неначе провалилися крізь землю. Лише там, 

попереду, внизу, загуркотіло зрушене каміння і почулося глухе падіння 

важких, масивних тіл.  

Дике, болісне ревіння смертельно зранених турів, немов вихопившись 

із підземелля, розітнуло повітря. За першими тваринами у прірву покотилися 
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ті, що бігли одразу за ними. Здавалося, немає такої сили, яка зупинила б цю 

лавину приречених на загибель тварин. 

А над людською юрбою вже лунав переможний клич… 

Раптом стадо зупинилось, певне, загіпнотизоване отим жахливим 

ревінням своїх конаючих родичів. Тварини якусь мить стояли незрушно, а 

потім метушливо й незграбно почали повертати назад. Хмари списів полетіли 

в них. Люди ще дужче замахали палаючими головешками.  

Та неймовірний страх перед смертоносною безоднею, що стала на 

шляху, засліпив турів, зробив їх глухими й нечутливими до всього. Вони не 

бачили вже ні вогню, ні людей, не чули їхніх криків, не відчували болю, що 

його завдавали списи, кинуті людьми. Стадо, низько нахиливши рогаті 

голови, мчало на своїх переслідувачів. Величезні, горбаті звірі наближалися 

до людей, що той вітер.  

Уже зовсім близько їхнє важке, гаряче дихання. Люди, кидаючи у 

тварин палаючі головешки, розсипалися врізнобіч: тільки давши ошалілим 

тваринам дорогу, можна було врятувати власне життя. Цього навчилися 

люди з досвіду, цю мудрість вони перейняли у своїх батьків, дідів. Але ж 

собаки не знали тієї науки: гнані невгасимим мисливським запалом, вони 

люто кинулися на ворога, що насмілився після ганебної втечі стати до бою… 

Мисливцям пощастило звільнити дорогу турам. Лише кілька інкурів не 

встигли за своїми товаришами. Ось величезний волохатий бик підхопив 

одного на свої могутні роги і, як пушинку, кинув над собою. Турові було 

байдуже, що буде далі з його ворогом, він не нападав, він сам рятувався від 

смерті й тільки прибрав того, хто заступив йому дорогу.  

Нещасний мисливець упав позад нього на сніг і тієї ж миті був 

розчавлений тваринами, які бігли слідом. Така ж доля спіткала всіх інкурів, 

що трохи загаялися. Не минула вона й собак. Тільки деякі чотириногі 

якимось чудом лишилися живі, але всі вони були побиті й поранені, бо ж 

побували й на рогах і під ногами у волохатих горбанів… 

Як руйнівний вихор, промчало стадо турів. Ось уже їх ковтнула пітьма, 

та ще довго дрижала мерзла земля від тупоту турячих ніг. 

Мисливці стояли збурені й розгублені. Усе так добре складалося для 

них на початку: і на гарне стадо напали, і спрямували його на це провалля! І 

ось маєш: загинули їхні товариші, немає гарних собак, а здобич не така вже й 

велика, як вони сподівалися, – всього кілька биків опинилися там, у проваллі. 

А решта… Ген тільки тупіт лунає засніженим степом. 

Інкури з’юрмилися навколо Прудконогого Сайгака. Він щось сказав, і 

всі рушили до провалля. Чіпляючись за голе каміння, спустилися вниз. На дні 

лежали тури. Їх було стільки, скільки пальців на руці. Один ще дихав, бився у 

передсмертних муках. Кривава піна котилася з його рота. 

Прудконогий Сайгак підійшов до тварини, і за мить його крем’яний 

ніж обірвав її страждання. Темною цівкою чвиркнула з рани кров, заливаючи 

сніг. Зголоднілі, понівечені собаки накинулися на те криваве місиво й 

жадібно, випереджаючи одне одного, заходилися хлебтати його.  

Щоб погамувати свій голод, до них було прилучилися й мисливці, та не 
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кожному пощастило вхопити бодай пригорщу отого снігу: владний голос 

ватага нагадав, що треба лаштуватися в дорогу. І останні мисливські клопоти 

захопили всіх. 

Затріщали, заскрипіли дерева, що росли тут, на дні провалля – то 

молоді інкури ламали грубезне дрюччя, ладнаючи ноші, щоб донести 

впольовану здобич до стійбища. Старші ж у цей час порали забитих тварин. 

Вправно орудуючи крем’яними ножами, вони білували7 їх, а потім сокирами 

розрубали на частини – бо ж як інакше доправиш у свій стан отаких 

велетнів!.. 

Час збігав у роботі швидко. Сліпучий диск нічного світила на чистому, 

неначе виметеному після снігопаду небі, ще не добувся зеніту, а мисливці 

вже знову були в дорозі. Йти було важко. Здобич несли по черзі, часто 

мінялися, а потому довго відсапувались, ледве встигаючи за товаришами. 

Добре, що не треба було дороги шукати – це була їхня земля, інкури 

знали тут кожне деревце, кожен пагорок8, кожну балку… 

На світанку з того краю, звідки приходить зима, війнуло холодним 

вітром, і снігова ковдра степу вкрилась хрускотливою кіркою. Від цього 

просуватися стало ще важче, але інкури не стишували ходи: вже скоро їхнє 

стійбище. 

Ось, нарешті, випірнуло на далекому небокраї червоне зимове сонце, і 

мисливці побачили далеко попереду чорні цятки. На тлі білого снігу їх 

можна було добре розгледіти: деякі з них навіть рухалися навстріч. То 

зустрічали мисливців голодні діти, жінки й старезні, немічні інкури. Вони 

вже давно чекають на околиці стійбища своїх годувальників. Мало не з ночі. 

Їх і мороз не міг утримати в тісних, прокурених, але теплих оселях. 

Уже перед самісіньким сходом сонця до гурту пристав і Провісник волі 

богів інкур Зоуго, якого дехто потай звав Дохлою Гієною. Тут, у стійбищі, 

він був повновладним господарем. Ніхто не смів перечити йому. Ось і зараз 

йому належало справедливо поділити впольовану здобич. О, він уміє це 

робити! Він поділить… І ніхто не посміє сказати, що Зоуго вчинив неспора-

ведливо… 

Радісними вигуками вітали інкури мисливців, що вже вливалися в їхню 

юрбу. Діти кинулися до батьків: вони повернулися не з порожніми руками, 

вони несли м’ясо, і тепер можна буде на якийсь час забути про голод, такий 

дошкульний і нестерпний у ці такі важкі останні зимові дні. 

Та мисливською процесією заволодів Зоуго. Ось він уже прямує в її 

голові до стійбища, ось він уже й показує своєю кістлявою рукою, де скласти 

м’ясо забитих турів. Мисливці покірно виконали його наказ. А Зоуго тим 

часом став біля здобичі і підніс догори руку. Якусь мить він стояв незрушно. 

Високий, худорлявий, з довгою сивою бородою він, здавалося, закам’янів у 

якомусь урочистому чеканні. Лише легенько ворушилася на вітрі його довга 

одежа з волохатих ведмежих шкур.  

                                         
7
 Білувати – тут – обдирати шкуру із забитих тварин.  

8
 Па́горок – височина, часто з пологими схилами; пригір.  
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Але тут піднесена рука непомітно для людського ока тіпнулась, і дивні 

мелодійні звуки сповнили морозне повітря. То в руці Провісника волі богів 

співав священний камінь, власне, то промовляли самі боги. Усі, хто зібрався 

тут, у благоговінні низько схилили голови, не сміючи підвести їх, щоб бодай 

краєм ока глянути на той камінь. 

– Боги кажуть, що вони голодні!.. – прошамкав беззубим ротом Зоуго. – 

Боги гніваються! – засичав він. – У землянках інкурів умре вогонь! Умре!! 

– Вогонь… Вогонь… – застогнали люди. 

Вогонь… Що могло бути для цих людей дорожчим за нього? Він рятує 

їх від хижих степових звірів, робить смачною і приємною їхню страву, гріє в 

нестерпно холодні зимові дні. Вогонь живе у кожній землянці інкура. Він 

добрий і приязний друг і помічник людини. Але його треба добре 

пильнувати, дбати, щоб він не вихопився з уготованого йому місця.  

Горе людям, якщо це станеться! Тоді вогонь стає лютим звіром, і 

страшнішого за нього немає на світі. Вогонь кидається на все, що 

трапляється на шляху, на землянку і пожирає її, лишивши від житла самий 

попіл. Вогонь може знищити стійбище, своїм кривавим язиком злизати траву 

в степу, проковтнути ліс, всіх сайгаків і турів… 

О, цей вогонь може бути підступним і жорстоким. Але коли він умирає 

– зле тоді людям. А вмирає вогонь, коли цього захочуть боги. Так каже Зоуго, 

який знає велику таємницю народження вогню. Ніхто з інкурів не повинен 

був знати цієї таємниці… 

– Кращі шматки м’яса віддайте богам! – наказав Зоуго. 

У його руці ще раз проспівав священний камінь, востаннє блиснувши 

проти сонця. Він начебто стверджував щойно сказане. Старий постояв якусь 

мить, а потім зрушив з місця і, ні на кого не дивлячись, пошкандибав до своєї 

землянки. Інкури поволі розступилися, даючи йому дорогу. 

Багато в інкурів богів. І боги ті жили край стійбища у великих ямах, 

перекритих зверху дрюччям, а подекуди й товстими колодами. Поклонялися 

люди цього сміливого племені і могутньому ремкаху, і вовкам, і лисицям. 

Навіть борсуки та полохливі гієни сиділи в тих ямах, але це були вже боги 

менш шановні. Найголовнішим богом був величезний і старий ремках Ро. 

Без богів інкури не могли б жити – так казав Зоуго. Боги допомагають 

мисливцям упольовувати турів, кабанів; це вони дають інкурам вогонь, 

сонце, насилають дощі й вітри. І лише він, Зоуго, знав, з якими богами 

радитись, коли наставав час посилати мисливців у степ полювати сайгаків 

або ж коли треба було йти на річку ловити рибу. Тільки він один розумів 

їхню мову, умів розтлумачити її інкурам.  

Після ради Зоуго з богами інкури майже завжди приносили з ловів 

багату здобич. Але за це, як от і цього разу, все краще доводилося віддавати 

богам. Та й Зоуго брав собі велику частку тієї здобичі, бо ж він – Провісник 

великої волі богів і тому перший серед інкурів, йому й пошана повинна бути 

така, як всесильним богам. 

Йому й віддавали ту шану. Шану і здобич, йому вклонялися, його й 

боялись. Боялись… 
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Коли б інкури знали, як саме спілкується Зоуго з богами!.. 

Протягом довгих-довгих років придивлявся він до тварин. І от навчився 

їх розуміти. Ні, не мову тварин він розумів, а їхню поведінку… Бо не завжди 

однаково поводились тварини. 

Ось Ро люто й невпинно сновигає у своїй ямі з кутка в куток й неугавно 

рикає. І Зоуго знає, що це неподалік стійбища з’явилося стадо турів або ж 

сайгаків. Отже, можна висилати мисливців – полювання принесе багату 

здобич. Інкури вміють полювати, аби мали що! 

А буває, тварини в ямах нишкнуть, знаходять прихисток, влягаються і, 

згорнувшись, немовби засинають. То наближається негода. Зоуго одразу ж 

посилає інкурів на річку по рибу. Так, мовляв, велять боги. Вирушає загін зі 

стійбища – на небі нема ані хмаринки, а коли прибуває на місце, то 

схоплюється нестишна злива.  

Ця злива може лютувати день і ніч. І здається, що то провалилося небо 

і невпинним потокам води не буде кінця-краю. Річка здувається, виходить з 

берегів і заливає луки. Та ось злива поступово починає вщухати, річка поволі 

втихомирюється, і на мілкотинні вже аж ряхтить від риби – великої, 

нагуляної. Це по неї прийшли сюди інкури. Люди кидаються бити її списами, 

і тому нищенню немає впину… 

Верталися люди в стійбище і славили мудрість Великого Інкура, який 

знає мову богів і провіщає їхню волю… 

Та цього разу, повернувшись з останнього полювання на турів, вони 

щось не дуже славили його. Це непокоїло Зоуго, про це і думав він, 

кульгаючи до своєї землянки. Він навіть учув у тій мовчанці стомлених і 

голодних мисливців глухе невдоволення. І це неприємно шпигнуло його, 

збудило підозру. 

Богам інкурів треба було багато м’яса, і від упольованих биків людям 

дісталися лише нутрощі та кістки. Знову в землянках інкурів плакатимуть 

голодні діти, знову жінки тертимуть стебла торішнього сухого бур’яну, 

змочуватимуть потерть водою та, додавши у місиво жменю сухих ягід, 

пектимуть на жару тверді й несмачні коржики. 

Завжди на кінець зими, коли віють шалені холодні вітри, дуже скрутно 

доводиться інкурам. У цей час кінчаються запаси їстівного коріння, а під 

товстою кригою на річці ще не добудеш ні риби, ні смачних черепашок. 

М’ясо ж… Воно рідко діставалося людям. Хіба що тоді, як випадали щедрі 

влови. Та й тоді його несли богам – боги не повинні голодувати, навіть коли 

голодна смерть чигає9 за плечима людей… 

Того світанку й сіроока Іка вийшла стрічати мисливців. Це була висока 

ставна дівчина з довгим русявим волоссям, зовсім не схожа на чорнооких 

інкурок, присадкуватих і плоскогрудих. Навіть одіж на ній якась не така, як 

на інших: злагоджена із сайгачих шкур, вона була розцяцькована клаптями 

хутра дрібних степових звірят. 

Мовчки слухала сіроока Іка Провісника волі богів, коли той порядкував 

                                         
9
 Чига́ти – 1) підстерігати кого-небудь; 2) чекати.  
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здобиччю інкурів, мовчки дивилася йому вслід, коли Зоуго, покинувши гурт, 

дибав до своєї землянки; але тоді в її сірих очах спалахували дикі і злі 

вогники. Це вона, сіроока Іка, першою прозвала Провісника волі богів 

Дохлою Гієною… 

 

 

3. Дівчина з Країни Теплих Вітрів 
 

Сіроока Іка… 

Гончар Кривий Оп добре пам’ятав той день, коли вона з’явилася в 

їхньому стійбищі. Якраз того літа його дружина Нок переселилася за Велику 

Ріку, у Край Примар. Так повеліли боги. Тоді ще Сміливий Тур, батько 

Прудконогого Сайгака, водив інкурів на небезпечні полювання. І сталося це 

далеко від стійбища, в степу… 

Немилосердно палило літнє сонце. Над степом то там, то сям 

схоплювався вихор, високо здіймаючи неймовірно закручені стовпи куряви. 

Дрібні степові звірята поховалися від спекоти в норах. Степ, здавалося, 

вимер, тільки ген-ген у небі ширяли зголоднілі орли, марно вишукуючи з 

високості у непроглядних трав’яних заростях собі поживу. 

Степове літо в країні інкурів було в розпалі. 

Юрба мисливців прямувала степом до Великої Ріки на засідку. Там 

сподівалися заскочити диких кабанів. Трава в степу сягала зросту людини, 

йти було важко. І, щоб не розгубитися, просувалися щільно один за одним, 

тримаючись звіриної стежини. Вона обов’язково виведе до річки.  

Попереду ступав Сміливий Тур. Зрідка з-під його ніг схоплювалася 

якась наполохана звірина і миттю шастала кудись убік. А ось їм перетяв 

дорогу огидний, лискучий полоз. Змій плазував повільно, неначе йому було 

байдуже до людей, що так несподівано вдерлися в його царство. Байдужі 

були до нього й люди: такі зустрічі в степу трапляються на кожному кроці.  

Мисливці йшли далі. Сміливий Тур, огрядний і майже на голову вищий 

за своїх товаришів, легко зі свого зросту оглядав степ. Ось там, уже зовсім 

близько, зводяться стіною очерети – то було ознакою, що річка поряд. У тих 

очеретяних заростях вони й розпочнуть полювання на диких кабанів. 

Інкури додали ходу. І раптом Сміливий Тур побачив таке, що змусило 

його вмить зупинитися й підняти руку. То був знак небезпеки. Мисливці 

припали до землі й зачаїлися. А ватаг побачив, як їм назустріч тією ж 

стежиною прямували двогорбі руді тварини, а між горбами тих тварин сиділи 

якісь дивні люди в строкатому одязі. Такого ще не випадало інкурам бачити у 

своїх степових володіннях, що сягають аж до Великого Озера. 

Як його бути? Кожен мисливець пам’ятав наказ Зоуго: тих, хто будь-

коли наважиться ступити на їхню землю, треба безжально знищувати! У 

полон можна брати лише жінок. Така воля богів. Бо жінки чужинців 

народжують міцних дітей, з яких потім виростають гарні мисливці. 

Чужинці наближалися швидко. Інкури вже виразно чули людські 

голоси, а їхні ніздрі вловлювали гіркий дух поту отих двогорбих тварин. 
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Сміливий Тур подав знак. Мисливці поділилися на дві групи і тихо, мов 

ящірки, розповзлися обабіч стежини. Інкури готувалися до нападу. 

Двогорбі тварини вже поруч, вони хропуть, але ступають м’яко, майже 

нечутно – так тихо ходить ремках. Їхні маленькі губаті голови розмірено 

похитуються над травою в такт ході, а над степом лине дивний нестишний 

звук: дзінь-дзінь-дзінь, дзінь-дзінь-дзінь… Нагадував він, той звук, весняний 

спів пташок, що прилітають у степовий край з-за Великого Озера.  

Сміливий Тур на якусь мить закам’янів, вражений тим співом: він не 

пам’ятає, щоб коли-небудь о цій порі та ще й у таку спекоту йому доводилося 

чути його… І враз збагнув: той спів лине від жовтого каменя, що сліпуче 

виблискує, погойдуючись на шиї у передньої тварини… 

Дзінь-дзінь-дзінь… 

Уже оті звуки почали стихати – чужинці минали засідку. Інкури 

хвилювалися й міцніше стискали в руках списи. Вони нетерпляче чекали 

сигналу. Нарешті пролунав свист, неголосний, але пронизливий, як посвист 

байбака. То Сміливий Тур подавав сигнал до нападу. 

Сколихнулася трава уздовж стежини. Розмахуючи списами і 

вигукуючи свій бойовий клич, інкури хижо кинулися на чужинців. Тур 

миттю наздогнав передню тварину і вдарив її своїм довжелезним списом у 

груди. Тварина дико заревіла, шарпнулася вбік і, спіткнувшись, звалилася на 

землю, придавивши собою верхового в строкатій одежі.  

Сміливий Тур, не маючи наміру дарувати чужинцеві життя, замахнувся 

на нього крем’яною сокирою, яку тримав у іншій руці.  

Їхні погляди на мить зітнулися, і мисливець побачив перед собою сірі 

очі, сповнені жаху й благання. Такі сірі очі були в чужинки Нок, нещодавно 

померлої дружини Кривого Опа – гончаря інкурів. І на якусь мить Турова 

рука заклякла в повітрі. Та тільки на мить. Якби перед ним була жінка… 

Чужинців же боги веліли безжально нищити. 

І ось за короткий час побоїще скінчилося. Чужинці та їхні тварини 

лежали тут, у степу, бездиханними трупами. Жодному з них не пощастило 

врятуватися. Жодному! Так гадали інкури. 

Проте ніхто з мисливців не помітив, як у першу мить цієї жахливої 

сутички з двогорбої тварини, що йшла услід за передньою, грудкою 

скотилася людська постать і шаснула обіч стежини.  

То була дівчинка в такому ж строкатому вбранні, як усі інші чужинці, 

але зовсім юна: всього весен вона прожила, мабуть, стільки, скільки пальців 

мала на обох руках. А може, й не на кожен палець було тих весен. Кущі 

рятівного чагарняка, що якимось дивом постали на її шляху, пружно 

хитнулися й тієї ж миті розпросталися за нею. 

Із свого захистку дівчина бачила все, що сталося потім. У першу мить 

вона побачила, як на голову її батька – мудрого жерця сіроокого народу з 

Країни Теплих Вітрів – опустилася важка Турова сокира. Жахний крик 

вихопився тоді з її дитячих грудей, але крику того ніхто не почув, бо він 

потонув у ревінні тварин і передсмертному стогоні конаючих людей.  

Бачила вона й загибель останнього сіроокого. А потім – лаштування в 
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дорогу переможців. Загиблих людей вони не рушили – певно, лишали на 

поталу хижим звірам, щоб задобрити їх. Але забитих двогорбих тварин 

забрали з собою… Забрали й речі чужинців, а також їхній одяг. 

Так, інкури поверталися додому. Їм уже не треба було полювати диких 

кабанів – м’яса тепер вони мали вдосталь, та й Сміливий Тур хотів 

щонайхутчіше принести Зоуго звістку про перемогу над чужинцями.  

Ватаг, як завжди, йшов попереду, тільки цього разу в його руках 

сліпуче виблискував жовтий камінь – той самий, що висів на шиї двогорбої 

тварини і співав. Тур зняв ту дивину і тепер ніс її якось боязко, незграбно 

тримаючи за невеличкого хвостика. І знову линуло степом ніжне й нестишне: 

дзінь-дзінь-дзінь. Тур обов’язково покаже того дивного каменя Зоуго. 

Провісник волі богів, напевне, знає, що то за річ. 

Інкури йшли степом, несли свою здобич і не озиралися. Вони знали, що 

хижі звірі не нападуть на таку ватагу людей. Але коли б озирнувся хто, то, 

може, й упало б йому у вічі, як вряди-годи обіч стежини сколихнеться густа 

степова трава і знову нерушно заклякне у спекотливому безвітрі. Неначе 

хтось назирці йде за мисливцями, вистежує їх. 

І якби хто отак подумав, то не помилився б, бо воно так і було – за 

інкурами йшла сіроока чужинка. Йшла, знесилена, часто падала, але 

схоплювалася й знову брела за людьми, хоч і жорстокими, але людьми… 

Нестерпно боліла нога, яку вона забила, коли падала з тварини, але 

піддаватися цьому болю не могла.  

Коли мисливці почали лагодитися в дорогу, дівчинка збагнула своїм 

дитячим, та не по літам розвиненим розумом, що тут, у степу, першої ж ночі 

її чекає люта смерть – вона стане здобиччю степових хижаків. Мисливці, 

певно ж, вертали до свого стійбища, а там… Вона не знала, що буде там, але 

була певна, що біля стійбища хижаки її не зачеплять. 

Йшла нагинці10, майже не підводила голови, боялася, щоб її не 

побачили, а де трава чомусь ставала нижчою, навіть повзла. Вона не 

виходила на стежину, а то й зумисне трималася подалі від неї; вона не бачила 

людей, але непомильно йшла за ними, дослухаючись до отого ніжного: дзінь-

дзінь-дзінь… 

У неї не було нічого із собою: ані їжі, ані зброї. Зброї взагалі жінки її 

народу не носили. Єдине, що вона мала, це крем’яний різець та невеличку 

глиняну фігурку степового тура з чорними вуглинками-очима. Це був її бог, 

володар степів її країни. Він завжди допомагав їй. І тепер вона попросить 

його, і він допоможе їй у цю скрутну годину. Вона була певна цього… 

У стійбищі повернення мисливців було несподіванкою. Цього разу їх 

ніхто не зустрічав, як бувало завжди. Хто ж сподівався, що вони так хутко 

впораються на полюванні! Але ось чутка про перемогу над чужинцями 

птахом полинула над землянками. І вмить стійбище завирувало, з усіх щілин 

поповзли на поверхню люди.  

Така подія буває не вельми часто. Чужинці обминають край інкурів. 

                                         
10

 Нагинці - зігнувшись.  
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Люди бігли зі списами й сокирами. Старі, беззубі мисливці які через свою 

неміч хтозна вже коли ходили на влови і ті бігли разом з усіма й на повний 

голос волали бойовий клич інкурів. 

Не забарився й Зоуго. Він тоді був уже літньою людиною і налягав на 

ногу, яку зламав ще замолоду, звалившись уночі в порожню, щойно вириту 

для якогось бога яму. Юрба одразу вщухла. Провісник волі богів забубонів 

щось собі під ніс, вряди-годи рикаючи і завиваючи по-звіриному. То він 

говорив з богами, дякував їм за перемогу над чужинцями, яку вони дарували 

відважним інкурам.  

Зоуго від часу до часу мінився на виду: його лицем перебігали тіні, 

воно то ясніло, то ставало кам’яним, непроглядним. Люди затамували подих 

– ніхто не смів порушити цього священного ритуалу. 

І раптом до рикання й бубоніння Зоуго долучився несподіваний звук: 

дзінь-дзінь-дзінь… Потім ще: дзінь-дзінь… Потім ще. Той звук почули всі. 

Почув його й Зоуго і на якусь мить завагався – звідки він? 

Дзінь-дзінь-дзінь… Дзінь-дзінь-дзінь… – уже невтишно виспівував 

блискучий камінь у руці Сміливого Тура. Чоловік злякано дивився на нього і 

не знав, що чинити. Цей погляд перехопив Зоуго й одразу збагнув, звідки 

линули ті звуки. Але що то за річ тримав Тур? Нічого такого йому досі не 

випадало бачити. Звідки вона у мисливця? Ага, певно, він відібрав її у 

чужинців!  

Минула якась мить, поки Зоуго зовсім отямився від напівзабуття, в 

якому він перебував, коли розмовляв з богами. Як кішка, плигнув Зоуго в бік 

Сміливого Тура, і отой дивний співучий камінь уже виблискував у його 

руках. Виблискував і співав… 

Зоуго підняв камінь над головою. Хитрий, гострий розум його вже, 

здавалося, починав осягати, що то він тримає. Струсонув легенько ним, і 

камінь заспівав ще дужче і дрібніше. 

– У цей камінь вселилися голоси наших богів! – гукнув Зоуго. – Це 

вони розмовляють у моїх руках. Це священний камінь! Слухайте, інкури! 

І він повів рукою над головою. Камінь знову розсипався дрібним 

співом. 

– Священний камінь! Священний камінь!.. – загули інкури, не сміючи 

навіть глянути на таке диво. 

Відтоді Зоуго вже не розлучався зі священним каменем. Він завжди 

висів у нього на грудях, і звуки цього співучого каменя будили в людях 

молитовний трепет, лякали їх… 

Інші речі чужинців, що їх принесли в стійбище мисливці, Зоуго не 

зважився лишити собі. Та й що він робитиме з ними? У цьому краще тямить 

гончар Кривий Оп, дружина якого була чужинкою. Він розбереться там, що й 

до чого. 

Стара землянка Кривого Опа тулилася до стрімкого горба, у 

найдальшому кутку стійбища, поруч з глибокою ямою, що в ній Оп колупав 

глину для своїх горшків. Сюди й принесли мисливці разом з гончарем свою 

досить важку ношу і склали її біля житла. 
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Гончар одразу ж почав розглядати речі чужинців. Це було цікаво для 

нього і трохи сумно, бо навіяли вони спогади про його померлу дружину. Ось 

одіж чужинців. Вона не така, як у них, не зі шкур, а з добре сплетених 

волокон якоїсь рослини. Таку одіж він колись бачив. Тільки було те давно-

давно. І торбини оці з таких само волокон.  

Але що то за волокна, з яких рослин їх роблять і як ото їх сплітають? 

Цього Оп не знав. Заглянув у торбину. Тут була їжа – смажене м’ясо та ще 

щось таке, чого жоден інкур не куштував. Відломив крихту, кинув боязно в 

рот – смачно. В іншій торбі лежала дбайливо складена одежа. Мабуть, про 

запас, а може, комусь везли дати. 

А ось зовсім маленька торбинка. Розгорнув. Там був глиняний бичок – 

тур з чорними очицями-вуглинками. Витягнув його, поставив. А тут що? 

Важкувата ця торба. Знову тур! Тільки цей чималий і вже кам’яний. Що ж це 

за бички? Забавки? Чи, може, щось важливіше? І нащо їх везти в таку далеч? 

Маленький бичок надто припав до вподоби гончареві, і він узяв його з 

собою в землянку. Там поставив між своїми кращими горшками. Хай стоїть. 

А кам’яного і важкого полишив надворі, цьому ніякий дощ не страшний – не 

розкисне. Та в землянці й місця для нього не знайдеться. 

Кривий Оп і далі розбирав би речі чужинців. Тут було на що 

подивитися. Та згадав, що йому треба принести сьогодні піску, бо завтра мав 

ліпити горшки. Глина була поряд, за землянкою, і він наносив її ще зранку. А 

от по пісок треба йти за стійбище. Узяв чужинську торбину потримав у 

руках, тіпнув. Зручна вона й легка, не те, що його, шкіряна. Потім спробував 

на міцність. Міцна. Нею буде добре носити пісок.  

Можна йти. Але на якусь мить затримався, неначе зважував: що його 

ще взяти з собою. Ні, нічого не треба, копачка там, у печері. Згорнув торбину 

й пішов. Ішов навпрошки, ним самим уторованою стежкою. Невдовзі й 

піщаний горб замаячів попереду. А ось і печера, де він завжди бере пісок.  

Перед входом зупинився, потупцяв трохи, щоб пересвідчитися, чи не 

забіг туди якийсь хижак, ховаючись від нестерпної денної спеки. А потім 

нагнувся, щоб увійти туди. І аж сахнувся – що це? На піску Оп побачив свіжі 

сліди людських ніг. І якісь незвичайні ті сліди: ступня маленька, дитяча, але 

не така, як у інкурів. Чия б вона могла бути, хто щойно побував у печері?.. 

Гончар обережно зазирнув у темряву, і йому стало лячно: там, у 

глибині печери, хтось лежав. Лежав нерухомо, розпластавшись на піску. 

Долаючи страх, Оп пішов уперед і наткнувся на людське тіло. Схилився над 

ним. То була дівчина, зовсім юна, ще дитя.  

Ознак життя – ніяких. Узяв її руку – гаряча. Отже – жива. Придивився, 

й у вічі впала одіж дівчини: одіж була така, як і та, що йому принесли 

сьогодні мисливці. І тієї ж миті його осяяв здогад, як опинилася тут ця 

несподівана гостя. Жаль і тепло до цієї беззахисної істоти пройняли від 

природи добре гончареве серце. 

Усе життя старий мріяв, щоб у його землянці жили діти. Та сіроока 

Нок, його дружина, не народила йому дітей. Так хотіли боги, бо ж усе добре 

й зле – з їхньої волі. А тепер ось перед ним дитя. Це чужинське дитя. Зоуго 
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наказує нищити чужинців. Лише жінок він велів лишати живими. А це ж 

перед Опом дівчинка, майбутня жінка, він може взяти її за дитину і візьме, 

дасть їй надійний захисток. 

Обережно підняв дівчину й поніс її до виходу, до світла. Так, вона не 

спить, вона тяжко занедужала, а може, з великої втоми впала в глибоке 

забуття. В її обличчі ані кровинки – воно біліше від найяснішої глини. 

Негайно ж у стійбище! Зараз же! До своєї землянки. 

І старий подибав своєю стежиною назад. Йому було важко, він кілька 

разів зупинявся, перепочивав, але навіть тоді, коли приставав, не клав своєї 

ноші на землю. 

Нарешті добувся землянки. Ось тут, у затінку кущів, що вру́ніли11 

довкіл його житла, треба покласти дівчину. Тут їй зараз буде найкраще. Став 

на коліна і обережно опустив на землю. Тільки тепер, уже заспокоївшись, він 

міг добре роздивитися і оглянути свою знахідку.  

Дівчина була худорлява, мала тонкі довгі ноги і м’яке русяве волосся. 

О, те волосся! Точнісінько таке було в його доброї Нок. Одна нога дівчини 

спухла, певно, дівчина десь ушкодила її. Зі складок одежі випав крем’яний 

різець. Для чого б він міг бути – Оп не знав. На шиї висіла шкіряна торбинка, 

в торбинці – глиняний тур з очима-вуглинками… 

Дівчина лежала так само нерухомо. Старий Оп пошкандибав у 

землянку, дістав з полиці чималого горщика, вже старого, добре засмаленого, 

і відлив з нього якоїсь рідини. То була цілюща рідина. Оп варив її з трав. Він 

знався на цілющих травах. Бувало, що варив усякі варива і всесильному 

Зоуго, коли недуга валила того з ніг. Цього навчила Опа покійна Нок. 

Оп повернувся до дівчини і, наливши тієї рідини собі на руку, почав 

розтирати їй груди. Розтирав довго і невтомно. Але надаремне – дівчина не 

розплющувала очей. Невже вона померла?  

Старий гончар, як і всі інкури, боявся мерців, бо вночі їхні тіні 

сновигають по стійбищу, заходять у землянки, лякають, а то й душать людей. 

Тому інкури виряджають померлих на плотах за Велику Ріку, в Край Примар. 

Звідти ще ніхто не повертався. Лише Провісників волі богів інкури ховали на 

березі Великого Озера, яке ковтає щодня сонце. Ховали з великими 

почестями.  

А як учинити з цією чужинкою? Може, кинути в яму богам, і тоді її 

тінь не лякатиме ночами інкурів? Дочекатися б тільки, коли стемніє… 

Старий нахилився над дівчиною, щоб узяти її і перенести в таке місце, де б її 

ніхто не міг побачити, і позадкував з несподіванки: на нього дивилися великі 

сірі очі. То були очі його покійної Нок. То були очі дівчини сіроокого 

народу. Вона щось кволо пробелькотіла і знову заплющила очі.  

Тепер гончар заметушився, неначе йому вернулися молоді роки. 

Миттю збігав у землянку, добув ще одного горщика і разом з ним вибіг 

надвір. Розтулив дівчині рота і влив туди просто з горщика трохи рідини. 
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 Вру́нитися – покриватися врунами, кучерявитися. Вру́но – «сходи хлібів». Вірогідно, від слова 

«ру́но» («густа і довга вовна овець; шкура разом з вовною»). 
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Постояв якийсь час, спостерігаючи за лицем зомлілої. Воно поволі 

набиралося рум’янцю. Ні, лишати її тут, під землянкою, не можна. 

Подалі від лихого ока. Узяв на руки і обережно поніс у житло. Поклав 

на звірині шкури в кутку, де сам спав. Випростав її, щоб легше дихалось, і 

зверху вкрив. Теж шкурами. А сам сів осторонь і замислився. 

У дівчинки сірі очі і таке ж м’яке русяве волосся, яке було у його Нок. 

Його Нок теж чужинка. Її пригнали в стійбище після сутички з чужинцями, 

такої, як оце сталася сьогодні. То було давно, дуже давно. Привели її одну, бо 

між чужинцями вона була одна жінка. І була дуже немічна, така, що ніхто з 

мисливців не захотів узяти її собі.  

Зоуго, тоді ще молодий Провісник волі богів, як непотріб кинув 

чужинку Опові, кривому, слабосилому інкурові. Непотріб – непотребові. Але 

як потім дякував Оп цьому випадкові! Він жалів свою даровану дружину, і 

невдовзі недуга покинула її. Полонянка швидко навчилася простої, немудрої 

мови інкурів, і тоді скільки дивовижного вона розповіла своєму Опові! 

У степу, в краю, звідки віють теплі вітри і на своїх крилах приносять 

інкурам весну, живе великий народ. Чоловіки того народу, щоб прожити, вже 

не полюють на звірів. Там приручили тварин і пасуть їх біля стійбищ. Ці 

тварини не бояться людей, бо люди захищають їх від хижаків, а в холодні й 

голодні зимові дні годують і доглядають. 

Люди з Країни Теплих Вітрів сіють різні трави, а потім збирають їхнє 

зерно і з нього готують собі їжу. Вони варять з того зерна поживну юшку або 

розтирають його і смажать з тієї потерті смачні плескачики12. Для цього вони 

мають спеціальний посуд. І Нок навчила Кривого Опа, як робити той посуд з 

піску і глини, а потім випалювати його на вогні. Так Оп став першим 

гончарем серед інкурів.  

А то якось Оп приніс солодкої тягучої рідини, що її він узяв з гнізда 

таких жовтуватих і дуже жалючих мух. Нок усміхнулася й, додавши до неї 

якихось трав і зваривши оте пійло на вогні, дала його скуштувати Опові. Оп 

сьорбнув раз, другий, а незабаром став такий веселий і смішний, що не 

можна було байдуже дивитися на нього.  

Рідина видалась навдивовижу знадлива, і гончар якось зважився 

почастувати нею Зоуго. Та на своє лихо. Відтоді Зоуго заборонив будь-кому 

пити її. Тільки він один мав на неї право – вона допомагала йому 

спілкуватися з богами. Це священний напій. І Кривий Оп мав тепер варити її 

тільки для Провісника волі богів… 

Багато з того часу минуло зим і весен. Його Нок уже немає з ним – вона 

переселилася в Край Примар, а тепер у його землянці лежить недужа дівчина 

того самого сіроокого народу з Країни Теплих Вітрів. Вона буде йому за 

доньку. Буде?.. А що, коли її заберуть у нього? Адже зараз вона по праву 

належить мисливцям, що перемогли чужинців.  

Про це він згарячу досі не подумав. Ні, він зараз нікому не скаже про 

чужинську дитину, він переховуватиме її якийсь час, а потім, аж ген-ген, 
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 Плеска́ч – круглий, плескатий хліб.  
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коли трохи забудуться сьогоднішні події, він розповість, що знайшов зовсім 

недавно цю дитину в терені – мало чого, як і чому вона там опинилась. 

Навіть Зоуго він не скаже правди. Але ж йому можуть сказати боги! Боги? А 

який їм клопіт до цієї нещасної дитини? Може, й не скажуть… 

А злі духи? Від них Оп мав зілля. Він зараз обкурить землянку, і вони 

ніякого зла йому не скоять. 

Старий вийшов із землянки, щоб пересвідчитися, чи ніхто не 

вештається поблизу. Нікогісінько. Далеко на небокраї Велике Озеро вже 

ковтало сонце. Скоро стемніє. Отже, вирішено: про чужинську дитину 

нікому ані слова. У нього є тут поряд друга землянка. Там гончар варить для 

Зоуго священний напій. До неї навіть Провісник волі богів ніколи не 

навідується. То безпечне місце… 

Так з’явилася у стійбищі інкурів сіроока Іка. Це наймення дав їй 

Кривий Оп, її рятівник, її добрий володар, її батько… 

Спливло чимало часу, поки дівчина нарешті оклигала. Недуга добре 

вим’яла її. Забита нога ще нічого – стухла, а от гарячка довгенько не 

полишала дівчину. Вона весь час марила, і в тому маренні Оп вчував давно 

забуті ним слова рідної мови його дружини. І від цього ще пильніше 

доглядав недужу, ще більше упадав коло неї.  

А коли все минулося, старий гончар не забарився розповісти людям 

племені свою байку про те, як нещодавно знайшов чужинську дитину в 

кущах терену. Інкури та й сам Зоуго було сполошилися, чи не надумали, 

часом, чужинці знову завітати в їхні краї: вислали людей довкіл стійбища, 

обнишпорили скрізь, де могли, але так нічого й не виявили. Усяке говорили 

про появу сіроокої дівчини в їхніх краях, проте ніхто й словом не згадав тих 

кривавих подій у степу, які насправді закинули її сюди. 

Так і залишилася Іка жити в гончаревій землянці. 

Спочатку вона дуже сумувала, багато плакала, а потім потроху почала 

звикати. Забути горе допомагав їй старий Оп. Йому вдавалося розуміти 

дівчину, бо вона говорила мовою його Нок. Звичайно, старий призабув ту 

мову – коли там він її чув? Але тепер потроху пригадував. І водночас навчав 

дівчину своєї мови. 

Коли повіяли холодні вітри і снігом засипало стійбище, вони цілі дні 

сиділи в землянці. Старий перебирав зілля, переставляв горшки, варив усякі 

варива, а дівчина часто діставала з торбинки свого глиняного тура з очима-

вуглинками і щось довго-довго шепотіла до нього. То був її бог, і вона 

просила, щоб він допоміг їй вернутися додому. Вона вірила – він допоможе, 

бо він її бог, добрий. 

Оп дивився на неї і тільки тепер утямив, яка то «забавка» оті тури, що 

він їх знайшов між речами чужинців. І йому невиразно пригадалось, що і 

його Нок, коли опинилася в стійбищі, за бога мала отакого глиняного бичка. 

Але вона тоді майже одразу прийняла його богів, тих, з якими вмів говорити 

Зоуго, і мовчала про свого. Сталося те так швидко, що Опові воно й не 

закарбувалося в пам’яті, а от тепер згадалось… 

Ні, він не заборонятиме дівчині бавитися зі своїм богом. Хай тішиться, 
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то, може, хоч у цьому смуток свій дитячий гаситиме. А мине час, і вона 

повірить у всесильність богів інкурів. Повірить… Та чи не надто був певен у 

своїх міркуваннях Оп?.. 

Іка була дуже балакучою дівчиною і не по літах розвиненою. Знала 

вона дуже багато всякої всячини. Його сіроока Нок не розповіла йому стільки 

за ціле життя, скільки розповіла юна Іка лише тієї першої зими. І те, що Оп 

почув від неї, дивувало його і насторожувало.  

Багато чого він просто не міг збагнути, і тоді йому в голову закрадалася 

полохлива думка: чи не марить, бува, дівчина? Торкався її чола, але воно 

було холодне і біле, як місяць, затягнутий серпанком хмар. 

Найбільше Іка розповідала про себе, про те, як жила вдома, у Країні 

Теплих Вітрів. Мабуть, то було радісне, майже безхмарне життя. Її батько 

був мудрою і шанованою у свого народу людиною. Одначе ж шаноба та була 

скоріше страхом і беззастережною покорою.  

Люди тієї країни мали все: і тепле просторе житло, і гарний одяг, і 

вдосталь їжі. Але те житло не батько вибудував своїми руками – будували 

його інші люди. Інші люди дбали й про одяг та їжу.  

Ні батько Іки, ні її брати, а їх в неї було стільки, скільки пальців на 

одній руці, не порали тварин у загородах, не сіяли трав у степу і не збирали 

потім зерна. За них це робили інші… Зате брати і юна Іка теж уміли робити 

все те. А якщо й не все вміли, то знали, як те роблять, бо їх змалку вчили 

всьому. Та ще вчили такому, чого старий гончар не міг ніяк збагнути. 

Якимось дивним сном видалася та зима старому. Гончар ладен був 

слухати й слухати Іку, хоч вона й розповідала про одне й те саме по кілька 

разів, хоч вона й говорила багато незрозумілого, може, створеного її дитячою 

фантазією. Оп і незчувся, як потемнів сніг, осів і з-під нього вигулькнули 

весняні проталини. 

Прийшла весна. Іка почала виходити надвір, проте діти інкурів спершу 

обминали її і якось недобре позирали в її бік. Одначе хутко звикли і стали 

приймати до свого гурту. В дитячих іграх вона була жвава, вигадлива, а тому 

невдовзі вже верховодила дітворою.  

Дорослі теж прихилилися до неї, а надто жінки. Дивлячись на її світле 

волосся й сірі очі, вони чомусь вірили, що то справді гончарева донька, яку 

народила йому його ясноока і мудра Нок. Тільки та донька росла десь в 

інших краях, а ось тепер повернулася в стійбище. 

Старий гончар не дуже обмежував волю Іки. І де тільки вона не бувала 

зі своїми перевесниками! Якось навіть забрела до ям з богами інкурів. Там 

були володіння Зоуго, і туди невільно було ходити навіть дорослим, а дітям, 

то й поготів. Але ж їй так кортіло бодай краєм ока глянути на отих богів! Які 

вони? Та, на лихо, між ямами, як сновида, тинявся сам Зоуго, і діти кинулися 

тікати геть.  

Іка боялася цього старого, сухого, як вив’ялена риба, інкура і 

намагалася ніколи не потрапляти йому на очі. Не злюбила вона його відтоді, 

коли вперше побачила. То було ще до холодів і снігопадів. Тоді вона щойно 

одужала, і старий Оп розповів у стійбищі про знайдену чужинську дитину.  



26 

Зоуго прикульгав до гончара, щоб побачити її. Іка на той час ще не 

навчилася розуміти мову інкурів, але бачила, як брутально поводився цей 

непроханий гість з її рятівником. І з того часу вона уникала стрічатися з ним.  

Дівчині видалося, що Зоуго – злий і поганий чоловік. Вона вже потім 

сказала про це Опові, але Оп злякався і сказав, що не тільки говорити не 

можна так, але навіть думати. Богам це не сподобається, і вони покарають 

Іку, бо Зоуго – Провісник волі богів, він єдиний розуміє їхню мову і вміє 

говорити з ними. Іка тоді не могла збагнути які то є ще боги, окрім її бога – 

глиняного тура. Володар Степу завжди був прихильний до неї. А тепер вона 

хотіла побачити тих богів. 

Одного разу, підстерігши, коли Зоуго подався кудись на другий край 

стійбища, Іка із завмиранням серця, крадькома, пробралася до ям. Те, що 

вона там побачила, налякало її мало не до смерті. Перед нею, унизу, в ямі, 

невпинно сновигав волохатий звір, який час від часу піднімав догори свою 

велику голову і рикав. З його ікластої пащі капала жовтава слина, як у 

голодної собаки.  

Це, мабуть, був злий бог. Так тоді подумала дівчина і кинулася тікати. 

Бігла між іншими ямами і бачила в них теж звірів, але цих вона знала, бо ще 

колись удома їй доводилося бачити їх. То були лисиця і гієна. Які ж це боги? 

Її брати полювали на них, нищили… 

І в серце сіроокої чужинки закралася недовіра і до цих богів, і до 

самого Зоуго. А те, що вона побачила під час повернення інкурів з весняного 

полювання, і зовсім спантеличило її. 

Тоді дівчина вперше вийшла разом з усіма стрічати мисливців. Та, 

власне, тієї весни то були перші щедрі влови. 

І ось вона уздріла в руці Зоуго блискучу річ, знайому їй до болю. І її 

вухо вловило: дзінь-дзінь-дзінь… Дівчина аж сполотніла, до її очей 

підступили сльози, і вона ладна була заплакати: згадався батько, домівка… 

Хтозна, як тільки вона втрималась. 

І відтоді вона вже більше нічого не чула, окрім отого звуку. Та й бачила 

саму тільки блискучу річ, що тріпотіла в руках Зоуго. Звідки вона в нього? 

Адже вона належала її батькові! 

Запитала про це в Опа, коли йшли разом до своєї землянки. Яка річ? 

Отой священний камінь, що його голосом промовляють боги інкурів? Його 

справді забрали в сірооких чужинців. Але ж він повинен належати 

Провісникові волі богів. І нарешті він знайшов свого хазяїна. 

Іка гаряче взялася доводити, що ніякий то не священний камінь, то 

звичайнісінький дзвоник із золота. Таких дзвоників у її країні багато, і зовсім 

то не боги промовляють його голосом – він сам по собі подає такий 

приємний звук, його треба тільки легенько тіпнути…  

Говорила довго, по-дитячому запально, але так і не переконала старого 

Опа. Він не хотів вірити її байці. Збагнути таке було над його сили… 

Зате Іка зрозуміла багато чого. Вона упевнилася, що Зоуго не тільки 

злий чоловік, але до того й нечесний – він обманює довірливих інкурів. 

Обманює нахабно й підло. І в такій своїй думці утвердилася назавжди… 



27 

Того ж літа Іка мала сутичку із Зоуго. Якось мисливці повернулися з 

полювання і принесли з собою кілька живих веприків. Вони забили їхню 

матір і тепер мали намір кинути їх до ям з богами – так інкури чинили 

завжди, коли їм випадала жива здобич: Зоуго наставляв, що богам до смаку 

тепла пожива. Того разу Провісник волі богів чомусь не вийшов до 

мисливців і здобиччю порядкував Сміливий Тур – у таких випадках цей 

обов’язок покладався на нього.  

Дужий і сміливий, навіть жорстокий на полюванні, Сміливий Тур у 

побуті був добрий і лагідний, а надто любив дітей. Охоче бавився з ними, і не 

було випадку, коли б він нагримав на якогось малюка або ж прогнав його, 

коли той звертався до нього з якимось, бодай наївним, проханням.  

Можливо, таким Сміливий Тур був тому, що самому йому на дітей не 

поталанило. Він мав багато дітей, та всі вони переселилися в Край Примар, і 

лиш один-єдиний син лишився.  

От і цього разу він не прогнав геть чужинської дівчини, яка попросила 

у нього веприка. Нащо він їй? Що вона робитиме з ним? Бавитиметься? 

Навіть не запитав, а тільки подумав так. І дав, хоч і здавалося йому, що не те 

він робив: бо ж належало оту живу здобич віддати богам… 

Здивувався з того веприка і Кривий Оп, коли Іка принесла свій набуток 

додому. І таки спитав: для чого це? 

– Ми його вигодуємо, і в Опа буде багато м’яса, навіть узимку. Так 

роблять люди Країни Теплих Вітрів… 

Люди Країни Теплих Вітрів. Про це Іка вже розповідала. Але ж боги 

інкурів такого не велять… Довідається Зоуго, лихо буде. 

І Зоуго довідався. Сам прийшов з Рудим Лисом, котрий завжди годував 

богів, до Опової оселі. Нагримав на дівчину, довго вичитував і все 

повторював: 

– У стійбищі інкурів живуть тільки люди, боги та мисливські собаки. 

Така воля наших богів… 

Урешті пішов і наказав Рудому Лисові забрати веприка. 

Сіроока дівчина тремтіла з ляку і плакала, а коли ці злі люди сховалися 

з очей, кинулася до свого глиняного тура і довго, плачучи, скаржилася йому і 

на Зоуго, і на свою лиху долю, благала повернути її додому… 

Старий Оп з жалем позирав на дівчину і з острахом думав, що тепер у 

його оселі живе чужий бог, що боги інкурів покарають за це кривого гончаря. 

А надто лютуватиме з того Зоуго. Але Зоуго про глиняного бога так нічого й 

не дізнався… 

Минуло літо. Минула й зима. І так повторювався й повторювався 

кругообіг у природі. Спливав час. Росла Іка. Більше вона вже не приносила 

живих веприків до Опової оселі, не пощастило їй навчити інкурів 

одомашнювати диких тварин, але їй поталанило в іншому. 

Якось на околиці стійбища вона надибала рослину, з якої у її краях 

виробляли нитки, а з них – тканину на одіж. На осінь зібрала насіння, а 

наступної весни висіяла його. Розповіла Опові про свій намір.  

Гончар допоміг їй. А Зоуго тут чомусь не перечив, мабуть, уподобав 
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чужинську одіж. І дівчина навчила інкурок, як усе треба робити. На диво 

світла голова і майстерні руки були у цієї чужинки! Тканина виходила хоч і 

не така гарна, як у майстрів її країни, але з неї можна було шити зручну, 

особливо навесні й під осінь, одіж. 

З того часу дорослі інкурки й прийняли Іку до свого гурту, мали її за 

рівну, хоч вона й була між ними наймолодша. Вони тепло ставилися до 

чужинки, і лише деякі косо позирали на дівчину, цуралися її. То були старі, 

вже посивілі жінки.  

Вони чомусь недолюблювали й сірооку Нок. Незлюбили ще тоді, коли 

вона з’явилася в стійбищі та коли стала дружиною Опа. Може, причиною 

тому була просто заздрість, бо ж чужинка і знала більше, і вміла робити все 

краще, аніж вони. А тепер нелюбов ту перенесли на Іку. Нелюбов і заздрість. 

Але дівчина намагалася не помічати цього. Час схилив її до інкурів, хоч 

і спричинили вони їй найбільше лихо: посиротили і позбавили батьківщини. 

Тоді, на початку, їй просто було жаль батька, вона сумувала за домівкою, 

плакала, а тепер зрозуміла, що в тій біді мало винні ці люди, обдурені Зоуго, і 

їй хотілося хоч чимось допомогти їм, передати те, що вберегла у своїй 

пам’яті з далекого, щасливого дитинства. 

Іка часто ходила з жінками ген-ген у степ, за стійбище, збирати різні 

ягоди, їстівне коріння. І скільки отам, у степу, знайшла вона ягід і корінців, 

що про них ніхто ніколи й не думав, буцімто їх без шкоди можна споживати! 

І як усі раділи з того! Бо то була велика підмога інкурам у голодні зимові дні, 

коли з полювання майже не було ніякого добутку, а якщо він і випадав, то 

все те доводилося віддавати богам. 

Багато думала Іка про тих богів. Надто взимку. І з кожною наступною 

зимою думка її гострішала, ставала чіткішою. Не в богах тут річ. Хижаки не 

можуть бути богами. Боги добрі, вони чинять людям добро… Це Зоуго, 

Дохла Гієна, вигадав отих злих богів. Зоуго… Злий і ненависний до людей. 

Вона певна цього. Та як сказати про це інкурам? Не повірять їй… 

Навіть Русові, цьому розумному і хороброму мисливцеві, прозваному в 

стійбищі Прудконогим Сайгаком, вона не зважувалася довірити своїх думок. 

Адже він інкур, у тих богів вірив його батько, Сміливий Тур, та віра ще з 

материнським молоком вселилася і в нього самого. 

Але після отого весняного полювання на турів, коли ненависть до 

старого шахрая Зоуго вщерть виповнила її, наважилась. А може… 

Вечори ще були довгі і холодні. Іка сиділа в землянці біля вогнища і на 

горшках, що їх напередодні виліпив Кривий Оп, своїм крем’яним різцем 

вишкрябувала рисочки, єднаючи їх у вигадливий візерунок. А поряд, 

опершись на лікоть, на сайгаковій шкурі напівлежав Рус. Він дивився на 

дівчину, стежив за меткими рухами її пальців і слухав.  

Чимало таких вечорів минуло… Йому, який ніколи не знав страху, 

було лячно. Але мисливець десь у глибині душі починав вірити дівчині. І, 

мабуть, допомагало в цьому кохання… 

Старий гончар, пораючись у своєму глухому закутку з горшками або 

просто гріючись біля вогнища, також наслухав оту розмову молодих. Так, і 
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він тепер уже по-іншому думав про отого глиняного бичка. І ці думки 

прийшли до нього не щойно, в оці голодні весняні дні, а раніше – уже кілька 

зим і весен вони не дають йому спокою.  

Оп думав про те, що багато змін сталося в його житті відтоді, коли цей 

бичок з чорними вуглинками-очима оселився в його землянці. От хоч би й те, 

що в нього з’явилася омріяна донька, яка зігріла його старість.  

Хіба це не найбільша і не найбажаніша переміна? А з нею сміх і радість 

зажили в його злиденній господі. Навіть статку начебто додалося. Він і 

горшки, здавалося, свої ліпив тепер краще.  

До того ж і Прудконогий Сайгак он до них заприязнився. А далеко не 

кожен у стійбищі може похизуватися такою увагою найсміливішого інкура. І 

тільки Іка зважувалася кликати його тепер Русом – так його вже ніхто не зве 

відтоді, як він очолив мисливців. 

А може, отой глиняний бичок тільки його прийомній доньці слугує? 

Вона ж ніколи не розлучається з ним… 

Думав старий і жахався: а як же ремках Ро? Як інші боги? Вони дають 

інкурам вогонь… Вони теж могутні…  

Могутні, але ж які вони ненажерливі. І як зле від цього інкурам!.. 

 

 

4. Кінець ремкаха Ро 
 

Настало раннє літо. Того теплого вечора Іка нетерпляче чекала Руса: на 

цей раз вона мала до нього пильну13 справу. Добре, що Оп сьогодні рано 

подався спати в землянку.  

Останнім часом старий гончар намагався не надокучати молодим: він 

знав, що, може, навіть літо не мине, як молоді збудують свою оселю і підуть 

туди жити. Там його сіроока донька народить Русові синів, які прославлять 

інкурів. Вони будуть дужі й сміливі, як їхній батько, а від матері візьмуть у 

спадок мудрість і доброту… 

Ось почувся хрускіт кущів, і з них випірнула темна людська постать. 

Це був Рус. 

Розмова тривала недовго. Але якби старий Оп на той час прокинувся і 

вийшов надвір, то, напевне, волосся його полізло б догори від почутого. 

– Русе, – мовила Іка, – настав час допомогти Ро переселитися в Край 

Примар… 

– Як то? – не зрозумів Рус. 

– Ро повинен умерти! 

Вагання, страх відбилися на Русовому обличчі. 

– Якщо Ро умре, то чи не помре тоді вогонь в інкурів? 

– Вогонь не вмре, – заспокоїла його Іка. – Ро не бог, Рус це знає. Ро – 

ремках. Ненажерливий і хижий. Він злий. Бог таким не може бути… Це лихо 

інкурів! 

                                         
13

 Пи́льна справа – негайна, невідкладна.  
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– А хто ж… – почав мисливець і не закінчив, але Іка зрозуміла його. 

– Рус! – рішуче мовила вона. – Рус допоможе Ро переселитися в Край 

Примар, і цієї ж ночі… Інкури матимуть тепер справжнього бога, 

справедливого, йому не треба віддавати впольованої здобичі. Ось він… 

Іка взяла Руса за руку і підвела ближче до землянки. 

– Ось, – повторила вона і торкнулася Русовою рукою до чогось дуже 

холодного.  

То був кам’яний тур, той самий, що його знайшов колись Оп у торбині 

чужинців. Знайшов і поставив під землянкою, не маючи гадки, що то таке. А 

потім уже Іка дбала про нього: вона чепурила його, а бувало, й ховала від 

недоброго людського ока. – Ми поставимо його в яму Ро. 

– Але ж Зоуго… Провісник волі богів за таке пошле Іку й Руса в Край 

Примар! 

– У стійбищі ніхто не знатиме, хто вбив Ро. Іка подумала про це. Зоуго 

вночі спатиме міцним сном, бо він пив п’янкий напій, що йому варить наш 

Оп… 

Цієї миті з-за хмар вигулькнув місяць, і Рус побачив кам’яного 

Володаря Степу. Він його й раніше бачив, але тепер, при місячному світлі, 

тур видався мисливцеві величнішим і якимось суворішим, а його темні очі 

здалися ще темнішими, глибшими.  

Іка схилилася до тура і гаряче зашепотіла щось незрозумілою Русові 

мовою. То була її рідна мова. Шепотіла довго, аж місяць знову почало 

затягати серпанком хмар. Нарешті випросталась. 

– Я просила Володаря Степу, щоб допоміг нам, – мовила вона, знову 

взявши Руса за руку. – Він допоможе… А тепер Рус піде… До своєї 

землянки. І повернеться, коли місяць згасне у Великому Озері. 

Мисливець постояв якусь мить мовчки, неначе виважував щойно 

почуте. Нарешті ступив крок назад, підняв над головою списа, з яким ніколи 

не розлучався, потряс ним у повітрі: 

– Рус зробить так, як наказує Іка! 

Прошепотів і тієї ж миті зник у гущавині. 

Геть далеко за північ, коли місяць сховався у Великому Озері, 

стійбищем кралися дві постаті. Вони нечутно поминули ями-пристановиська 

дрібних богів і зупинилися біля ями Ро.  

Ремках спав у своєму кутку, згорнувшись у велику волохату кулю. Уві 

сні він гучно сопів. Зрідка сопіння переривалося невдоволеним бурчанням. 

Та ось несподівано з ями вихопилося протяжне, приглушене ревіння. 

То був стогін смертельно зраненого звіра. Тривав він мить, другу і обірвався 

– так само раптово, як і почувся. 

Тепер з глибини ями долинало тільки уривчасте хропіння, та й воно 

поволі стихало. 

Не стало і двох постатей біля ями. Вони неначе розчинилися в молоці 

передсвітанкового туману. 

А стійбище спало… 
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Уранці, коли на виднокрузі14 ліниво виткнувся пруг15 ясно-червоного 

сонця, Рудий Лис, обходячи ями з богами, побачив Ро у калюжі крові. Ремках 

був наскрізь прохромлений списом і лежав нерухомо. Поряд з ним стояв 

кам’яний тур, грізно наставивши вперед круті роги, немов засвідчував свою 

владу й силу і перед поверженим Ро, і перед людьми. 

Лиха звістка вмить облетіла стійбище. Збентежені люди нестримною 

лавиною покотили до володінь Зоуго. Біля ями ремкаха збилися майже всі 

мисливці. Вони з жахом дивилися на свого знівеченого бога і не примічали 

кам’яного бичка, вони не мали до нього діла, у такому горі навіть не думали, 

як він сюди потрапив. 

– Горе інкурам! – щосили волали сиві інкури і на знак печалі 

встромляли свої списи в землю. – Помер бог Ро!.. 

– Умре вогонь! – луною відгукувалися жінки, впинаючись нігтями в 

обличчя і роздираючи його до крові. 

– Горе інкурам… 

Нарешті в глибині стійбища замаячіла постать Зоуго. Накульгуючи, він 

поспішав до гурту. Провісник учора через край хильнув священного напою, а 

сьогодні йому боліла голова так, що ледве прокинувся. Розбудив Рудий Лис. 

Лис щось патякав про богів, про якесь лихо, та Зоуго нічого не второпав з тієї 

мови. Проте десь у глибині душі відчув, що з тваринами скоїлось зле… 

І ось Зоуго вже біля перших ям. Налякані інкури розступаються перед 

ним, даючи дорогу. Ось уже й ремкахова яма. Зоуго поспіхом ступив до неї і 

закам’янів з жаху. Дивлячись на нього, можна було подумати, що Провісника 

вразив небесний вогонь, його маленькі очиці немов прикипіли до 

скривавленого ремкаха. 

Так він стояв якийсь час. Інкури стихли і мовчки дивилися на нього. 

Що ж буде далі? Раптом неначе якась незбагненна сила штовхнула Зоуго від 

ями, і він, припадаючи на ногу, закружляв у несамовитому танку. Часто 

вигукував якісь незрозумілі слова, здіймав догори свої брудні руки, бив ними 

по кістлявих стегнах. То був танок скорботи. Зоуго кружляв довго, аж поки 

знесилений упав тут, біля ями.  

Поволі поверталася до нього здатність мислити. Хто це вчинив? Хто 

зважився здійняти руку на головного бога? Це має бути незвичайний 

сміливець… Сміливець? А сила? Здолати ремкаха, бодай і старого, не так-то 

просто. Ага, сміливець і списа лишив! Чий він?..  

І сахнувся від неймовірної думки. Прудконогий Сайгак, Рус! Це його 

спис… Такого не мав ніхто з мисливців. Невже мисливський ватаг інкурів міг 

зважитись на таке?! Якщо це так, то з якою метою? Ні, тут щось інше… 

Зоуго звівся на лікоть, маючи намір встати. Інкури чекають, що він 

скаже. І цієї миті його погляд упав на кам’яного тура, що там, поряд з 

прохромленим ремкахом, войовниче наставив свої роги.  

Як це кам’яне страховидло опинилося в ямі? Де він раніше бачив 

                                         
14

 Виднокру́г – видноко́ло, виднокра́й, небокра́й, небосхи́л, о́брій, горизо́нт.  
15

 Пруг – 1) Край чого-небудь; 2) Лінія на поверхні шкіри; зморшка, складка.  
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його?.. Кривий Оп! Це біля його житла стояв цей тур. Ще відтоді, як інкури 

заскочили біля річки сірооких чужинців.  

А потім кудись зник… Зник, щоб зараз опинитися в ямі поваленого 

ремкаха. Але до чого тут Кривий Оп, старий, немічний, у якого ледь вистачає 

сили ліпити горшки? 

І тут блискавицею сяйнув здогад, який усе поставив на місце. Зоуго 

навіть відчув холодний, сповнений ненависті погляд гончаревої доньки. Так, 

це вона! Він знав, що дівчина ненавидить його, і сам готував їй розправу, але 

спізнився – вона випередила його. Своїм розумом і красою Іка звабила 

найдужчого і найсміливішого інкура, і вони разом убили ремкаха Ро!..  

Зоуго ще раз помацав своїми колючими очима юрбу і схопився на ноги. 

У його руках блиснув священний камінь, розсипаючи довкіл свої золоті 

звуки. Заклякли в благоговінні інкури. Що скаже Провісник волі богів?.. 

О, він скаже! Він розповість інкурам, хто вчинив оце зло, на яке не 

зважився б жоден з них. І скаже про останню ремкахову волю. Зухвалі 

сміливці пошкодують! 

– Інкури! Горе нам! Не стало нашого великого Ро… Але дух його витає 

над нами. Він сказав мені, хто знівечив його тіло… 

Зоуго на мить зупинився, перевів подих, бо йому щось забракло 

повітря. Перед тим, як вразити юрбу своїм одкровенням, старий ще раз 

пильно подивився на неї запаленими очима. 

– Чужинка Іка і Рус винні в нашому горі! – зриваючись на вереск, 

закричав Провісник волі богів. – Це вони знівечили тіло нашого Ро… 

Ті слова, немов небесний вогонь, ударили в юрбу. Вона сколихнулася, 

потім знову заклякла і нарешті вибухнула глухим стогоном. 

– Це чужинка намовила Прудконогого Сайгака!.. – верещав далі Зоуго. 

– Подивіться, їх нема серед вас, вони вчинили зле і тепер подалися в степ… 

Тепер у землянках інкурів умре вогонь… Дух Ро не може впокоїтись… Він 

наказує обох зухвальців спровадити у Край Примар. Він там чекатиме їх… 

Зоуго замовк. Він не мав сил говорити далі. Та, власне, він сказав усе, і 

вже настав час діяти. А діяти мали інкури… 

Якусь мить інкури стояли непорушно. Потім знявся догори ліс списів – 

то мисливці клялися, що виконають волю Ро. Вони зараз забули, що 

Прудконогий Сайгак їхній ватаг, що він найсміливіший інкур і що їм 

випадали щедрі влови здебільшого завдяки його мисливській кмітливості.  

Наступної миті вони вже мчали стійбищем, зазираючи до кожного 

дворища, до кожної землянки. Їх гнав страх перед духом Ро, гнало бажання 

захистити вогонь. 

 

 

5. У Край Примар 
 

Другого дня перед ранком, ще тільки-но благословилося на світ, із 

воріт стійбища вийшов невеличкий загін. Попереду йшли Іка і Рус, за ними 

кілька мисливців, а позаду плентався, важко переставляючи ноги, Зоуго. 
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Старий гучно сопів, був якийсь стомлений – видно, ще не отямився від того, 

що скоїлося вчора. 

До берега Великої Ріки загін прибув, коли перші сонячні промені 

полилися з-за небокраю і мерехтливими, сліпучими зайчиками схопилися на 

її бурхливому плесі. Там, за річкою, був Край Примар. Саме в цей ранковий 

час Зоуго завжди виряджав до того краю померлих інкурів. Так веліли боги: 

хай ранкова прохолода скрасить останню небіжчикову путь.  

О, про небіжчиків дбали, прагнули їм догодити, щоб вони полишали 

свій край без гніву в серці. З ними навіть клали дещо з їхніх речей, а 

мисливцям обов’язково – списа. Та ще в горняті всім ставили їжу. Хтозна, чи 

знадобиться їм той спис чи та їжа, адже померлі, ще не допливши до 

протилежного берега, десь посеред річки білими птахами злітали в небо.  

Але птахи-примари нічого не їли, жили вічно в тому примарному краю 

і кружляли над річкою. Звичайно, нічого цього їм не треба, але ніхто не 

зважав на те: і списа, і їжу завжди клали на пліт. Так належало робити… 

І ось на цей раз привели сюди Руса й Іку. Ні, не першими їм судилося 

вирушати в Край Примар живими. Вони мали попередників. Уже за Русової 

пам’яті Зоуго вирядив туди літнього інкура. Ніхто не знав, за що, але на те 

була воля богів.  

А то, коли Рус уже водив ватагу мисливців на влови, така доля спіткала 

молодого інкура – і знову з волі богів. Правда, перед тим Зоуго чогось довго 

слабував, а стійбищем було поповзла чутка, що то не без вини того інкура. 

Але чому – такого ніхто не міг і в голову взяти. 

Живих виряджали в Край Примар так само, як і мерців: і списа клали, і 

горня з їжею ставили. І вони, певно, теж перекидалися на білих птахів, бо 

ніхто ніколи не повертався назад у стійбище. 

Іку і Руса поклали на пліт горілиць, як належало. Обіч Руса був спис, 

ні, не той, що ним він забив ремкаха Ро, інший – Прудконогий Сайгак мав 

багато списів. У головах – горня. Запахло смаженим м’ясом. Зоуго поспішно 

відштовхнув плота від берега. Бурхлива течія вмить підхопила його і погнала 

до середини річки.  

Мовчки лежали приречені на своєму скорботному пристанищі. Вони із 

сумом дивилися в ранкове небо і думали про невідому землю, над якою їм 

доведеться літати білими птахами. (Хоч, правда, про птахів думав тільки 

Рус.) Яка вона, та земля? З рідного берега вони бачили тільки зубчасту 

скелю, що височіла над рівниною, та смужку піску, що ясніла в сонячному 

промінні. Мабуть, страшна та земля… 

Далеко над річкою, так що ледве можна було бачити, кружляли білі 

птахи. Рус знав – то літають померлі інкури. І мине зовсім небагато часу, як і 

вони приєднаються до цих зграй і почнуть снувати над збуреною річкою. Та 

краще, мабуть літати птахом, ніж слухати, як плачуть голодні діти, і бачити, 

як пожирають найбільш ситніші шматки м’яса боги інкурів. Іка й Рус були 

горді з того, що вчинили. 

А там, на березі, суворі мисливці мовчки дивилися услід плотові з 

Прудконогим Сайгаком і сіроокою чужинкою. Не байдужі вони були до 
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свого товариша, вони шкодували за ним. Але ж воля богів… І вогонь… Як їм 

бути без вогню?!. 

Стежив за плотом і Зоуго. Він певен був, що з Краю Примар вороття 

немає. Нарешті він здихається чужинки! Багато лиха вона могла накоїти. Ба 

вже й накоїла. Заміритися16 на бога! Досі такого ще не бувало. І десь у 

глибині душі Зоуго відчув, що і йому, і його богам загрожує біда.  

Йому пригадався тур, оте кам’яне страховидло. Сьогодні ж, негайно, 

потрощити його вщент! Викинути геть!… Але Прудконогого Сайгака йому 

також було трохи жаль: добрий мисливець – рівного йому серед інкурів 

немає. Та вже, коли повівся з чужинкою, добра не жди. Туди йому й дорога!  

Велика Ріка не випустить їх зі свого бурхливого лона. А коли вони й 

вирвуться з її обіймів, то вже там, на Землі Примар… Що там, на Землі 

Примар, Зоуго не знав, але знав, що ті, кого він вирядив туди, навіки щезли. 

Та ось пліт добувся середини річки, й усі – і Зоуго, і мисливці – 

обернулися до неї спинами. Зараз Іка і Рус перекинуться на птахів і злетять у 

небо. А цього ніхто не повинен бачити. Навіть Зоуго. 

Додому інкури йшли понуро, Зоуго, як і раніше, плентався позаду. 

А пліт плив і плив річкою. І все частіше й частіше натрапляв він на 

стрімкі коловерті, і тоді його крутило, як тріску. У такі миті здавалося, що 

чорна вода ось-ось поглине і його, і людей. Та кожного разу якась могутня 

сила вихоплювала мандрівників-вигнанців з того страшного виру, і вони 

знову прямували далі.  

Ні Іка, ні Рус уже не лежали непорушно горілиць. Вони не думали, як 

їм належить лежати, всі їхні помисли були скеровані на те, як утриматись на 

плоту, як уціліти. І вони утримались. Рус навіть списа не випустив з рук. 

Тим часом течія скерувала пліт до Землі Примар. Зіркі Русові очі вже 

примічали на тій землі якісь рухливі цятки. Їх було багато, і вони все 

більшали. Нарешті їх можна вже добре розгледіти. Та то ж гієни! Полохливі 

гієни! Рус пізнав їх.  

А ось пролетіла над плотом зграйка качок. Ось промайнули гуси. А то 

мало не зачепили їх своїми крилами оті примарні білі птахи. 

Рус аж очі затулив долонями, щоб не дивитись на них та коли 

ненароком побачив, то вкрай здивувався: надто вже вони схожі на тих гарних 

довгошиїх птахів, що водяться у їхньому степу на озерах. Дивно… 

Ось невідомий берег уже поруч, а Іка й Рус досі не обернулися на 

птахів. Може, це станеться тоді, коли вони торкнуться берега? Зачаїлися і 

чекали… Вірніше, чекав Рус, бо Іка без страху дивилася на берег: вона не 

вірила байкам Зоуго.  

Та й чого боятися, адже з нею був її глиняний бог, Володар Степу, 

якого вона завжди носила з собою у шкіряній торбинці, а тепер утаїла від 

Провісникового ока. Та ще поруч сидів сміливий Рус, який не побоявся убити 

велетенського ремкаха Ро!.. 

Нарешті пліт струсонуло, він захитався і зупинився, зачепившись за 
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 Замі́рюватися – заміря́тися, намірятися (мати намір), замахуватися.  
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прибережне каміння. Вони дісталися Землі Примар. Проте нічого не сталося 

– приречені не обернулись на птахів. Лише тієї миті, коли пліт торкнувся 

берега, на нього скочило кілька гієн.  

Наїжачившись і нюшачи17, огидні звірі підступали до молодих людей. 

Рус перехопив списа і, не роздумуючи, ударив ним передню тварюку. Гієна 

заскавчала і, задкуючи, шубовснула у воду.  

Налякані хижаки кинулись врозтіч. Виходило, що й тут гієни поводили 

себе так само, як і на землі інкурів. Рус певніше глянув довкола. Берег як 

берег – піщаний, з розсипаним на ньому камінням, а далі густі трав’яні 

зарості й поросла чагарником гранітна скеля-гора, що її добре було видно з 

того берега. Нічого страшного й незвичайного. 

Проте на берег Рус ступив з великою обережністю. Набрав у жменю 

піску, понюхав. Такий самий, як і на їхньому березі. І трава, і квіти такі самі, 

як у них. І кущі, і дерева, що росли далі, – теж. Лиш такої стрімкої та високої 

скелі не було на землі інкурів. 

Біля скелі крізь чагарник Рус побачив чорний отвір. То була печера. До 

неї вела добре втоптана стежка, яка петляла поміж кущами. Інкур зрадів цій 

знахідці. 

– Іка і Рус підуть туди, – мовив Рус. 

Це були перші слова, вимовлені ним на землі Примар. 

Іка теж зійшла на берег. Обережно ступаючи і часто озираючись, вони 

попрямували стежкою до печери. Вони розуміли, що там має бути чиєсь 

житло. Але чиє? Хто мешкає там? 

Людям лишалося обійти камінь, що став на їхньому шляху, і вони 

опиняться біля входу до печери. Ховаючись за виступи скелі, Рус сам 

наблизився до нього і зазирнув усередину. Печера виявилася не дуже 

великою і майже круглою.  

Інкур крок за кроком обстежив її стіни, обмацав кожен виступ, 

зазирнув у кожну розколину. У найдальшому закутку знайшов купу кісток і 

суху потерту траву. Він уже здогадався, хто є хазяїном цього житла, і йому, 

мисливському ватагові інкурів, стало моторошно. Не поспішаючи Рус 

попрямував на світло, до виходу. Там його вже чекала Іка. 

– Це гарна печера, – мовив молодий інкур до неї. – Та не подобається 

Русові ремках. Це його житло. Ремках надто дужий. Там Рус бачив кістки. 

Багато кісток. І дві голови. Людські. Давні, без м’яса. Рус пізнав – то голови 

інкурів, тих, кого Зоуго послав сюди, як нас.  

Юнак ненадовго замовк, а потім продовжив: 

– Вони теж не стали білими птахами. На них напав ремках. А зараз там 

його нема, він пішов на полювання і повернеться, коли місяць зійде. Він те ж 

саме вчинить з Ікою і Русом, що й з тими інкурами. Він дужчий за нас, він 

господар цієї країни. Його бояться звірі. Бояться птахи. Лише могутній звір-

вогонь дужчий за нього. А ми не маємо його… 

– Вогонь? Рус зробить вогонь! – випалила Іка. 
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 Нюши́ти – 1) Нюхати повітря; 2) (перен.) Вистежувати, вишукувати кого-, що-небудь.  
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Молодий інкур з недовірою й страхом подивився на неї: 

– Рус зробить те, що роблять боги інкурів? 

– Русові допоможе Володар Степу. Іка пригадує, як він допомагав 

робити вогонь людям Країни Теплих Вітрів. 

Так, Іка пам’ятала таємницю вогню, але берегла її для себе, щоб 

скористатися з неї, коли настане слушна година. І ось ця година настала. 

– Зараз Рус принесе дві сухі палиці, – наказала вона. 

– Дерево народить вогонь? – здогадався Рус. 

– Так! І Володар Степу допоможе Русові, – відповіла йому Іка. 

Та інкур не рушив з місця – він їй не вірив. Тоді Іка пішла сама назад 

стежкою і незабаром повернулася з двома сухими цурпалками. Здерла з них 

кору і подала Русові, показуючи, що і як треба робити.  

Рус узяв цурпалки. Кінець одного цурпалка обіпер об камінь, а на 

другий кінець наліг грудьми. Другий цурпалок узяв обіруч і став ним терти 

об перший. Тер довго, аж на чолі схопилася пара. Змокріли груди, спина, а 

вогонь не народжувався. Уже хотів кидати, та в цей час Іка закричала: 

– Вогонь! Скоро запалає вогонь! Володар Степу почув Іку!.. 

І справді, тієї миті Рус уловив ледь чутний запах горілого і ще 

завзятіше наліг на цурпалки. Нарешті інкур побачив дим, а незабаром і 

криваве вічко заяскріло на дереві. Вогонь народжувався! Цей тур справді 

могутній бог. За мить чудодійні цурпалки вже палали!.. Рус не вірив своїм 

очам: від його рук народився вогонь – і добрий, і найлютіший звір!  

А незабаром у лігві ремкаха вже палало жарке вогнище. Вогонь, як і 

там, у стійбищі, пожирав сухі гілки і зігрівав людей. Тепер можна було й 

відпочити. Люди підкріпили свої сили, з’ївши м’ясо, яке їм поклав Зоуго, 

відряджаючи у Край Примар. На якусь хвильку вони навіть забули, що 

опинилися в страхітливому краю і що житло, в якому вони розпалили 

вогнище, – то не їхнє житло, а госпо́да18 небезпечного звіра. 

Надходив вечір. Сонце вже сховалося у Великому Озері. А в цей час 

Рус готував свою грізну зброю – добирав гілляки на головешки, щоб було 

чим зустрічати хазяїна цього житла. 

Коли над землею інкурів зійшов місяць, Рус мовив до Іки: 

– Зараз повернеться ремках, та нам він тепер не страшний. Могутній 

вогонь захистить нас, ми здолаємо ремкаха… 

 

 

6. Нічна сутичка 
 

У вогнище докинули хмизу. Воно вже майже цілком затуляло вхід до 

печери. Лишався тільки вузенький прохід, але і його при потребі можна було 

засипати жаром. 

Іка примостилася біля того проходу і дивилася крізь нього вдалину. 

Місяць уже завис над річкою, простеливши через неї мерехтливу доріжку. 
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 Госпо́да – 1) Домашнє житло; домівка; 2) Господарство. 
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Від річки долинало багато різних звуків: вили завжди голодні гієни, ревли 

тури, що, певно, прийшли на водопій, зовсім близько тривожно кричала, 

прокинувшись, сова. 

Та ось раптом усе те вщухло. Затріщали внизу кущі, і почувся тупіт 

багатьох ніг – то, мабуть, рятувалися від когось сайгаки. І знову тиша. 

Що скоїлось? 

Ремках! Він виріс під скелею якось ураз, несподівано. Його ледве 

можна було розгледіти на тлі темних заростей. Здавалося, що то просто ожив 

величезний камінь. Звір повільно простував стежкою до печери, час від часу 

зупинявся і нюхав землю. Певно, він уже був готовий до того, що застане у 

своєму лігві непроханих гостей. Та, мабуть, це не дуже непокоїло ремкаха – у 

його володіннях дужчого за нього звіра не було. 

Іка покликала Руса, і вони тепер, напружуючи зір і слух, уважно 

стежили за кожним ремкаховим рухом. 

Раптом господар печери зупинився. Підвів голову і тривожно втягнув 

повітря: різкий дух диму неприємно залоскотав йому ніздрі. Що це? І тут він 

побачив вогонь. Колись давно йому вже доводилося бачити цього звіра.  

Але то був величезний звір, більший, як оця його скеля. Він повз по 

землі і пожирав і траву, і кущі, і все-все, що траплялось йому на шляху. А це 

– маленький. Та ремках, здавалося, завагався, бо кілька разів обернувся на 

місці. І потім, певно, зважився і обережно подибав далі. 

А Рус зробив свої останні приготування до зустрічі хазяїна. Він дістав з 

вогню дві головешки. Одну, більшу, взяв сам, другу дав Іці. Обоє підступили 

ближче до вогнища. Очі їхні збуджено блищали, адже їм зараз, щоб вижити, 

належало перемогти найдужчого звіра.  

До того ж це був не той старий немічний ремках Ро, якого Рус здолав 

без великих труднощів. Хазяїн печери був молодший і незрівнянно дужчий. 

Про те, щоб упорати його, у Руса не було й гадки. Хоча б прогнати. То вже 

була б перемога. 

Біля печери ремках звівся на задні лапи, випростався на весь свій 

величезний зріст і погрозливо заревів. 

Рус, стискаючи в руках головешку, сміливо крикнув у відповідь: 

– Ми не боїмося ремкаха! Інкури переможуть тебе, як рись перемагає 

полохливого зайця! 

З пащі волохатого чудовиська вихопилося ще грізніше ревіння. І було 

чути, як там, за печерою, розліталося налякане цим ревінням птаство, 

кидалася врозтіч дрібна звірина. 

– Ми чекаємо, боягузе! Підходь, дохлий пацюче! Ми розчавимо тебе, 

як погану смердючу гієну! – знову гукнув Рус. 

Ремках немов збагнув, що йому погрожують. З роззявленою пащекою і 

простягнутими лапами розлючений звір кинувся на людей. Просто через 

вогонь. Криваві язики боляче лизнули його живіт, лапи, а Рус палаючою 

головешкою щосили тицьнув йому в пащу. 

Сморід від горілої шерсті, паленого м’яса сповнив печеру. Ремках на 

якусь мить застиг над вогнищем, а потім стрибнув убік і, ревучи, покотився 
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шкереберть зі скелі. А в печері ще якийсь час було чути, як тріщали під 

звіром кущі та гуркотіло зрушене каміння. 

Полегшено зітхнули люди і кинули головешки у вогнище. Сьогодні 

можна нічого не боятись, до них уже ніхто не зважиться завітати. 

– Іка, Рус і вогонь легко перемогли ремкаха, – мовив інкур, підкидаючи 

у вогнище хмизу. – Тепер він ніколи не повернеться до свого лігва. Тепер це 

буде оселя Іки й Руса.  

Та ремках – хитрий звір, підступний. Іка встигла побачити – у нього 

одне вухо. І збувся він його, міряючись силою з рівним собі суперником. А 

потім, іншим разом, подолав його. Ремках не звик терпіти поразок. От і тепер 

Одновухий чекатиме того часу, коли зможе помститися нам. Іка повинна 

завжди пам’ятати Одновухого. 

– Іка запам’ятала Одновухого… – відповіла дівчина. 

На ніч чатувати біля вогнища лишився Рус. Іка постелила собі постіль 

із сухої трави, яку знайшла в дальньому кутку печери, і зразу ж заснула. А 

Рус підкидав і підкидав хмиз у вогнище. І палало воно високо в скелі над 

Великою Рікою аж до ранку, засвідчуючи, що у лігві господаря Краю Примар 

оселились нові мешканці – люди, розумні й дужчі за нього істоти, які 

поклали край його володарюванню. 

Та ніхто й не снив тоді, які зміни чекали цей край у недалекому 

майбутньому. 

 

 

7. Розумніший за собаку 
 

Уранці, коли сонце вже високо підбилося над небокраєм, Рус здерся на 

маківку скелі. Там, за річкою, була земля інкурів, його рідна земля, яку він 

добре знав. Вона вабила його, але вороття туди немає… 

По цей бік річки лежала така сама рівнина з розкішною травою та 

поодинокими кущами й деревами. Он тільки там, далеко на небокраї, 

острівцем темнів невеликий ліс. З висоти було добре видно звірині стежки. Їх 

було багато, тих стежок. І всі вони стікалися до річки. Мабуть, тут безліч 

усякої звірини, а річка одна на цілий край. От і сходяться всі сюди.  

Чув Рус уночі, як ревли на водопої тури – отже, водяться вони в цих 

краях напевне. Є й кабани – он їхні спини похитуються в очереті. А то ж що 

за дивина? Таке Русові доводиться бачити вперше. Біля самісінької скелі 

вигулькнув табун досі невідомих Русові тварин. У них були тонкі й стрункі 

ноги, довгі хвости, а на крутій шиї густе-густе волосся, і спадало воно мало 

не до землі. 

Табун вів, обережно ступаючи, рудий красень. Він часто підводив свою 

невелику голову, пильно роздивлявся навколо, дослухався до чогось і 

подавав свій якийсь чудний голос: 

– І-го-го-го!.. 

А поряд з табуном бігли молоді тварини, які грайливо вибрикували. От 

так штука! Рус навіть не чув, щоб у їхньому степу хто-небудь бачив щось 
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подібне… 

На березі річки тварини зупинились. Ось Рудий сторожко озирнувся, 

підійшов до води і почав пити. За ним рушив весь табун. Пили довго, 

спрагло. Нарешті Рудий вийшов на берег і, високо піднявши голову, застиг. 

Він учув щось недобре. Його тривожне «і-го-го-го…» розітнуло повітря.  

Та було пізно. З дерева, що росло над самісінькою річкою, зірвався 

якийсь темний клубок і впав прямо на спину довгохвостій тварині, яка ще не 

встигла вийти з води. Рус упізнав рись. 

Намагаючись скинути з себе хижака, тварина підстрибнула, та марно – 

рись трималася міцно. Тоді тварина кинулась на берег і помчала в степ з 

хижаком на спині… За нею подався і весь табун. Тварини бігли хутчіш, ніж 

сайгаки. Швидко перебираючи тонкими ногами і витягнувши шиї, вони 

промайнули, як привиди, повз скелю і незабаром розтанули в степу.  

Спираюсь на спис, Рус стояв на скелі і все дивився услід незнаним 

тваринам. Він хотів побачити їх ще, та вони більше не з’являлися. Напевне, 

прибігали сюди тільки вранці на водопій. І молодий інкур почав спускатися 

зі скелі. Він вирішив піти туди, де щойно пили воду прудконогі оті звірі. 

Довго й уважно розглядав Рус сліди, залишені швидкими тваринами на 

річковій обмілині. Ні, таких слідів йому раніше не доводилося бачити. Під 

корчем юнак уздрів щуку, яка зачаїлася, чекаючи на здобич. Він простромив 

її списом. Рибина була велика. Інкур закинув її собі на плече і почвалав до 

печери. Там його, напевне, чекає Іка. 

Іка справді чекала Руса. Вона навіть встигла налупати19 й напекти в 

золі солодкого коріння, яке знайшла тут, поблизу печери. Воно було таке 

саме, як і на тому березі… 

Іка пекла у попелі рибу, а Рус розповідав про все, що довелося йому 

побачити цього ранку з високої скелі. Розповів він і про дивовижних 

прудконогих тварин з довгими хвостами і, звичайно, не забув про рись – щоб 

Іка була обережна. 

Уважно слухала його дівчина. Ця розповідь мимоволі збудила в ній 

спогади про її далеку країну, про її коротке дитинство в ній. А дослухавши, 

мовила: 

– Іка знає тварин з довгими хвостами. У степах інкурів їх немає. Але 

вони є на рівнинах Країни Теплих Вітрів. Це коні. Там верхи на конях 

чоловіки їздять на полювання. Справді, коні бігають швидше за сайгаків. Та 

їх можна спіймати. Ловлять коней такими довгими зашморгами.  

Рус уважно слухав дівчину, а вона жваво продовжувала:  

– Але найсміливіші ловці підстерігають коней на водопоях і стрибають 

їм на спини – як рись. Тоді кінь біжить і стрибає, щоб скинути з себе 

верхівця. Біжить він довго.  

Очі Руса блищали від збудження. Він не пропустив жодного слова. А 

дівчина говорила далі: 

– І запам’ятай, Русе: якщо кінь не скине сміливця, доки сам не впаде 
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 Налупа́ти – лупаючи, набити, наколоти, надробити в якій-небудь кількості (каміння тощо) . 
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від утоми, тоді назавжди він скоряється людині. Кінь ітиме за переможцем, 

наче той собака. Тільки найсміливішим чоловікам скоряються коні. І ще коні 

розумніші за собак. 

Рус запально вигукнув: 

– Кінь скориться Русові! Рус стрибне на спину коневі, як рись! І ніколи 

хвостатий не скине Руса, а піде за ним, як собака!.. 

Рано вранці другого дня Рус знову був на березі річки – був там, де 

напередодні пили воду коні. Він легко видерся на дерево і зачаївся серед 

густого листя на товстій гілляці, що звисала над водою. Мабуть, і ота хитра 

рись сиділа тоді на ній. 

Чекав юнак недовго. Скоро зі степу долинув тупіт і знайоме іржання 

Рудого. А незабаром мисливець побачив і самих коней. Як і вчора, Рудий біг 

попереду. Затамувавши подих, інкур поглядом прикипів до цього красеня. 

Він був найвищий, а його чорна грива – найпишніша. Маленькі вуха тварини 

були весь час нашорошені. Рудий раз по раз підіймав голову, і час від часу 

його пронизливе «і-го-го…» рвало повітря над річкою. 

Коні знов зупинилися на березі. І знову першим у воду зайшов Рудий. 

А вже за ним, штовхаючи одне одного, посунули у річку всі. Під гілкою, на 

якій зачаївся Рус, зупинився кінь з такою ж чорною, як у Рудого, гривою.  

Тільки-но кінь припав до води, як тієї ж миті інкур стрибнув йому на 

спину, одразу вчепившись обома руками в його жорстку гриву. Кінь 

здригнувся всім тілом, шарпнувся вбік і став на диби20. Інкур завис у повітрі, 

але гриви не випустив.  

Потім Рус знову осів і одразу відчув, як швидко-швидко він поплив 

повз кущі, як мерехтять у нього перед очима конячі морди, довгі хвости, а 

вітер свистить у вухах, мов найлютіший степовий ураган. Верхівець то 

злітав, то знову падав коневі на спину, але тримався міцно, здавалося, що 

його руки намертво вплелися в гриву. 

Перший страх Руса швидко минув, і його груди сповнилися почуттям 

невимовної радості. Ось він, Прудконогий Сайгак, на чужих ногах біжить 

хутчій сайгака, хутчій вітру. Влада над чужими прудкими ногами, над чужою 

силою сп’янила молодого інкура. Він кричав на повну міць своїх легенів, але 

сам нічого не чув, бо вуха його були сповнені ураганного вітру. 

Інкур кричав: 

– Рус переможе коня! Кінь піде за Русом, як собака за людиною. Рус 

переможе! Ого-го!.. 

А оскаженілий кінь надсадно іржав і все мчав і мчав… 

Зовсім поруч бігли інші коні. Вітер полоскав їхні гриви і хвости, 

стовпом здіймалась курява. 

Інкур мчав на коні незнайомою рівниною… 

І так було довго. Мчав, немов у забутті. І раптом помітив, що табуна не 

стало, що він один мчить на коні. Озирнувся – вдалині тільки хмара пилюки.  
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 Ставати (зводитися) на диби – ставати (зводитися) на задні ноги. Ди́би (одн. ди́ба) – дві довгі 

жердини з набитими на них приступками, на які стають і ходять, переставляючи жердини.  
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В юнака заніміли руки, у спину неначе хто кілка вбив, од вітру текли 

сльози. Рус ледве тримався за гриву. Але й кінь уже уповільнив свій шалений 

біг. Біла піна вкрила його шию і спину. Він важко дихав, хропів і раптом з 

розбігу повалився на землю. Інкур перелетів через його голову. 

Вони обоє довго лежали нерухомо. Першим підвів голову Рус. Кінь 

лежав, відкинувши назад голову. Його боки важко здіймались. Інкур встав, 

обережно наблизився до тварини і побачив її покірливі чорні очі. Кінь 

віддався на волю людини. 

Де вони? Прямо перед Русом, за кілька кроків, обривалася земля, а далі 

– лисніла вода. Мабуть, він стояв на крутому березі якогось озера. Але те 

озеро, певно, велике, бо краю його не видно.  

Може, це і є Велике Озеро, що ковтає сонце? І справді, воно вже 

збиралося його ковтати. Скоро настане вечір, а там і ніч. Зі своїх схованок 

вийдуть хижі звірі, а Рус навіть списа не має – він його покинув там, під 

деревом, де чатував на коня. 

«Де ж скеля? Де Іка?» – тривожно подумав Рус. 

І цієї миті почулося поряд зовсім мирне і тихе: 

– Іго-го-го… 

То Руса кликав приборканий ним кінь. Він стояв і чекав на людину. 

Юнак підійшов і, ще непевно, торкнувся кінської шиї. Тварина здригнулася, 

але з місця не рушила. Він скочив коневі на спину. Той похитнувся і затупцяв 

на місці. 

«Он у тому боці має бути скеля», – дивлячись на сонце, що вже 

ховалося в озері, подумав Рус і дав напрямок коневі. Йому пригадалися слова 

Іки: «Кінь розумніший за собаку». І він довірився прудконогій тварині – а 

раптом та повернеться до скелі… 

І кінь прийшов до скелі. 

 

 

8. Несподіваний гість 

 

Минув ще день. Минула ніч. Минуло багато днів і ночей. Місяць уночі 

спочатку був круглий, а потім почав ущерблюватись, неначе його щоночі 

потроху злизувала якась потвора, аж поки злизала всього. І його не стало.  

Потім його не було на небі, були темні, безмісячні ночі. А там знову він 

з’явився, але був тоненький, як лезо кам’яного ножа. На цей раз він ріс і ріс, і 

знову став круглий. Так він змінювався кілька разів відтоді, як Іка й Рус 

опинилися на цьому березі Великої Ріки. 

За цей час із того берега сюди прибило кілька плотів. Одні були 

порожні, на інших лежали померлі інкури, що якимось дивом перепливли 

бурхливу річку. На плоти з мерцями завжди чигали гієни, і Русові 

доводилося розганяти їх, пускаючи в діло свій спис.  

Рус не хотів, щоб його братів пожирали оці погані тварюки. Але що 

робити з трупами – він не знав. Рус був інкур, а інкури боялися мертвих. 

Тому знову віддавав їх на волю бурхливої річки, і вони пливли далі, 
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шукаючи собі іншого пристановища. 

Якось, розігнавши гієн, він побачив на плоту гончара Опа. Гончар 

лежав горілиць, але його розплющені очі були не такі, як у мерців, – вони 

ледь примітно рухались. 

Живий! Рус не вірив своїм очам. Умить скочив на пліт і схилився над 

старим. Старий так само байдуже дивився в небо, де кружляли птахи. Певно, 

своїми думками він був з тими птахами, і земного життя для нього вже не 

існувало. Рус торкнувся його плеча. Старий ворухнув тільки очима і 

закричав, страшно, пронизливо. 

– Oпe, це Рус. Ти не впізнав Руса? – сахнувся юнак, не розуміючи, чого 

кричить гончар. 

Він не подумав, що для старого давно немає Руса, що для нього Рус 

ширяє у високості з отими білими птахами. 

Рус знову нахилився над старим, але тепер Оп лежав із заплющеними 

очима і щось швидко-швидко бубонів. У тому бубонінні він раз по раз 

повторював слово «примара».  

Юнак нарешті збагнув, чого саме старий так налякався. Спробував 

переконати його, що він – ніяка не примара, що він – живий Рус. Але 

надаремне – той не вмовкав і не хотів розплющувати очей. 

На щастя, недалеко була Іка. Вона побачила Руса на плоту і поспішила 

до нього. Побачивши розпластаного старого, вона розгубилася. Мрець!.. 

І тут дівчина почула Опове бубоніння. Радість перехопила їй горло. 

Якийсь час вона не могла й слова вимовити. Лице її скривилося, з очей 

закапали сльози. Яке щастя! Вони тепер не одні будуть на цьому березі… 

Нарешті клубок відкотився їй від горла, і вона схилилася над Опом. 

– Oпe, розплющ очі, подивися на Іку, – мовила дівчина ласкаво. 

Голос сіроокої ще дужче налякав гончаря, він міцніше стулив повіки і 

ще швидше забубонів своє заклинання. І тоді Іка дзвінко засміялася. 

– Іка і Рус не примари! Вони живі, так само, як і Оп живий. Оп знає, що 

мерці й примари не мають крові. Оп зараз розплющить очі і гляне сюди. Ось 

різець, що ним Іка вишкрябувала візерунки на Опових горшках.  

Старий продовжував лежати із заплющеними очима і бубоніти. 

– Іка приховала від провісникового ока різець разом з маленьким 

глиняним Володарем Степу і взяла їх із собою. Ось палець Іки, і вона зараз 

різцем поранить його. 

Іка справді глибоко шкрябнула крем’яним різцем свій палець, і з нього 

зацебеніла кров. 

– Дивись, Oпe, в Іки з пальця тече кров, така, як у живих людей. Іка 

жива, жива!.. 

По цих словах розплющилося одне Опове око. Побачивши кров, він 

розплющив і друге і сів. Дівчина пояснювала: 

– На цій землі немає ніяких примар. Це така сама земля, як і земля 

інкурів. Білі птахи – то не примари, то оті гарні довгошиї птахи, що водяться 

на степових озерах у землях інкурів. 

Видно було, що Оп уже трохи отямився, зрозумів, що живий, і перед 
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ним живі Іка й Рус, близькі йому люди. Страх полишив його і він спробував 

стати на ноги, але не зміг. Молоді допомогли йому зійти на берег. А коли 

піднімались до печери, Рус просто взяв старого на руки. 

Зайшовши в печеру, можна було здогадатися, що тут мешкають люди. 

Тут було затишно й охайно. Збоку при вході жевріло вогнище, а побіля нього 

лежала чимала купа хмизу. На ніч вогнище розсовувало свої межі, стаючи 

нездоланною перепоною для непроханих гостей. У дальньому закутку 

з’явилися сайгачі шкури, а там, де люди спали, вони лежали в кілька шарів: 

тут на полюванні Русові дуже щастило. 

Опа посадили на шкури і дали їсти. Удома він ніколи не їв так смачно. 

Чого тільки тут не поклали йому! Була і смажена сайгачина, і печена риба, і 

солодке коріння. Певно, добре жилося Русові й Іці на новій землі. Проте оці 

статки якось збуджували в старого підозру: йому не йнялося віри, що отак 

можуть жити живі люди… 

Їжа розморила Опа, він умостився зручніше на шкурах і непомітно для 

себе тихо заснув. Спав він решту дня, спав ніч, і тільки наступного дня, коли 

вже Іка повернулася після господарських клопотів з річки, прокинувся. Сон 

освіжив його, додав сили, розвіяв сумніви, і тепер він міг розповісти, що 

скоїлося з ним, як він опинився тут. 

А сталося воно так. 

Сумував Оп за сіроокою донькою, дуже сумував. Не лишилося в нього 

більше нікого, доведеться одному віку доживати. І все, що хоч чимось 

нагадувало йому про Іку, було дороге й миле його серцю. Він позбирав і 

поскладав у куток усі речі, що лишилися від неї, всі горшки, розцяцьковані 

нею. Іноді, було, сяде в тому кутку і перегортає, переставляє все оте з місця 

на місце, та поринає у спогади. 

А найбільше Опові полюбився глиняний бичок, той самий, невеличкий, 

що він знайшов його у торбинці давно-давно, перебираючи речі загиблих 

чужинців. Відтоді він зберігав його. Іка теж такий мала. То її бог. Бог її 

народу. І він допоміг їй убити ремкаха Ро. І вогонь інкурів не вмер… 

Старий часто діставав того бичка і намагався щось бубоніти до нього, 

як колись Іка. Робив усе те він потайки, бо знав, що Зоуго розправився з тим 

великим кам’яним туром – його кинули десь на смітник.  

Але якось гончар не догледів і не почув, як у нього за спиною опинився 

Рудий Лис. Навіть не сказав він тоді, чого приходив, – вмить щез. А надвечір 

знову з’явився в землянці гончаря і передав волю Зоуго: Провісник наказував 

Опові навчити Рудого Лиса варити священний напій і ліпити горшки.  

Старий гончар учув недобре у тому наказові, але скорився. Щодня 

приходив до нього Рудий Лис, і він навчав його своєму ремеслу. Учень з 

Рудого Лиса видався нетямущий, але нарешті він якось спромігся зварити 

отого напою. Радощам його не було краю. Увечері, коли настав час лягати 

спати, Оп виявив, що пропав глиняний бичок.  

Куди б він міг подітися? Оп обнишпорив усі закутки, заглянув у кожну 

шпарину – ніде не було. Так і заснув, не знаючи, де міг би подітися тур. Зате 

наступного дня вранці до Опа знову заявився Рудий Лис, хоч свою науку він 
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начебто й скінчив.  

Виявилося, що старого гончаря нащось кликав Зоуго. Та не до себе в 

землянку, а на майдан, де він завжди виголошував волю богів. А там уже й 

інкури зійшлися. І Зоуго був. Нічого він тоді не сказав Опові, а блиснув отим 

священним каменем. А коли камінь замовк, заговорив сам: 

– Слухайте, інкури! У землянці Кривого Опа живе чужинський бог. Ось 

він! 

І Зоуго підняв над головою глиняного бичка, якого так довго шукав Оп 

минулого вечора. 

– Це бог тої чужинки, що зараз літає над Великою Рікою примарним 

птахом. – Зоуго ще раз потряс у повітрі тим бичком. – Ніколи не стерплять 

боги інкурів, щоб у стійбищі жив чужинський бог. І не стерплять тих, хто 

віритиме їм. Вони наказують вирядити Опа услід за злочинною чужинкою 

Ікою до Краю Примар… 

Отак і опинився Оп на цьому березі. А в його землянці тепер поселився 

Рудий Лис. 

Важче стало жити інкурам. Зоуго ще лютіший, ніж був, усе більше 

вимагає для своїх богів. Люди мруть, а перечити Зоуго не сміють – бояться, 

що згасне вогонь. Так каже Зоуго. Тільки тепер його частіше називають 

Дохлою Гієною. А є такі, що й не вірять йому, і дуже шкодують за Ікою. 

Старий скінчив свою розповідь, але раптом повернувся до вогнища – 

звідки в них вогонь? Адже в Краю Примар вогню немає!.. 

– Володар Степу допоміг Русові здобути вогонь, – пояснила сіроока. 

І розповіла, як вони добували цього могутнього звіра, і як цей звір 

подолав господаря Краю Примар – одновухого ремкаха. 

Спантеличений гончар ніяк не міг повірити, що то справжній вогонь, 

хоч учора і їв засмажену сайгачину. Він торкнувся пальцем жарини і 

швиденько відсмикнув його – гострий біль пройняв усю руку. Довелося 

повірити. Так, могутній бог отой Володар Степу… 

Русові здавалося, що старий не все розповів. Йому кортіло знати, хто ж 

тепер перший мисливець у стійбищі, хто замість нього водить мисливців на 

полювання. По-справедливому очолити мисливців мав Дужий Вепр. Він, 

може, й поступався Прудконогому Сайгакові у спритності, але в силі – ні. 

І Рус лишився задоволений, коли гончар підтвердив його думку. 

 

Оглянувши околиці, що прилягали до гори, старий гончар зрадів. Він 

знайшов те, що так старанно шукав, – глину. Тепер лишалося обладнати 

майданчик, де можна було б ліпити горшки, – не носити ж глину до печери, 

надто вже високо вона. І можна братися до діла. Оп не звик задарма їсти хліб.  

Знайшов тут старий і всілякі трави. Треба буде сходити й нарвати. Щоб 

у їхній оселі пахло так, як там, у стійбищі, в його землянці. 

Надвечір повернувся з полювання на своєму коні Рус. Тварина та була 

новиною й для старого. Довго старий гончар милувався нею, навіть зважився 

й погладити рукою. 

Коли стемніло, всі сіли біля вогнища і смажили м’ясо сайгака, якого 
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вполював сьогодні Рус. Їх було тепер троє на величезний і багатий край. Та 

ще приручений кінь. Його також забирали на ніч у печеру – берегли, ховали 

від хижаків. 

Весело потріскував вогонь. Він зігрівав людей, смажив їм м’ясо, 

наводив жах на нічних звірів. Задоволені були люди. Вони не думали про 

небезпеку. Та коли б хтось із них надумав вийти з печери вночі та зійти вниз 

стежкою, то там, унизу, примітив би чи то великий камінь, чи то щось живе, 

схоже на нього. То був Одновухий, повалений господар цього краю. Він 

дивився на вогонь у печері і очікував слушного часу для помсти… Сильний 

ніколи не дарує своєї поразки. 

 

Чимало днів минуло відтоді, як у печері на Землі Примар разом з Ікою 

та Русом оселився старий гончар Оп. Тепер Рус не боявся лишати Іку і 

цілими днями пропадав на рівнині, вистежуючи здобич. Та якось він 

повернувся з полювання серед дня і нікого не застав у печері. Не було Опа та 

Іки ніде й поблизу. Де б вони могли бути? 

Рус вирушив на пошуки. Скеля мала ще кілька печер, але входи до них 

так заросли кущами, що їх не так-то легко було виявити. Та цього разу 

натрапив Рус на печеру, якої чомусь раніше не запримітив. Який би то 

мисливець поминув таку знахідку!  

Рус зазирнув туди і, здивований, побачив там Іку. Не виказуючи себе, 

почав стежити за нею. Сіроока стояла біля стіни і щось видряпувала на ній 

своїм крем’яним різцем. На стіні лишалися якісь різної величини й форми 

рисочки та дивні фігурки. І нащо вона це робить? 

Обережно ступаючи, Рус нечутно наблизився до своєї подруги. Іка 

обернулася й усміхнулась. 

– Це моє дитинство, – сказала вона й показала на стіну. – Іка змушує 

каміння говорити. 

– Хіба камінь вміє говорити? – здивувався Рус. 

– Людина може змусити його, – ствердила Іка. 

І почала пояснювати Русові, як ці рисочки та малюнки на камені 

розповідають про її життя в далекій Країні Теплих Вітрів, про те, як живуть 

люди у стійбищі інкурів, про Прудконогого Сайгака, про доброго Опа та ще 

про злого Зоуго. Але Рус нічого цього не міг зрозуміти, бо не йняв віри, як то 

мертві камені можуть передавати думку людини. 

Побачивши в Русових очах недовіру, Іка торкнулася його руки і повела 

за собою. Вони вийшли з печери, йшли поміж густих кущів і нарешті 

зупинились біля темного провалля. Знову печера, якої Рус не бачив раніше. 

Іка зайшла до неї, зайшов і Рус. То була велика печера, в яку крізь щілину 

десь на стелі падало денне світло. 

Несподівано для себе Рус побачив там гончаря. Він, зачувши їхні 

кроки, обернувся їм назустріч. Це була дивовижна печера. Із її стін, 

наставивши погрозливо роги, на Руса дивились могутні тури. Вони 

нагадували отого глиняного тура, який допоміг Русові здобути вогонь. І тури 

ці були руді, як кров. 
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– Іка зробила тут все так, як у країні її батьків, – пояснила сіроока. 

– Оп допомагав Іці робити цих богів, – докинув гончар. – Цим богам не 

потрібні кращі шматки м’яса. Їм потрібний лише священний вогонь, і вони 

завжди даруватимуть сміливим мисливцям удачу в полюванні. Кожного разу, 

коли Рус виряджається на полювання, Оп розпалює священне вогнище, і боги 

допомагають Русові полювати сайгаків і птицю. Опа навчила вірити цим 

богам Іка. Іка і Оп нічого не казали Русові про ці печери. Вони хотіли 

показати їх, коли закінчать усю роботу. Щоб Рус теж повірив цим богам, як 

вірять Іка й Оп. 

Мовчки стояв вражений Рус серед оцих рудих богів, що їх створили Іка 

з гончарем. Нарешті мовив: 

– Рус вірить цим богам. Рудий Тур – це хороший бог. Він буде богом 

Краю Примар. Але Рус не хоче, щоб і далі називали так наш край. Тут немає 

ніяких примар. Хай віднині він зветься Країною Рудого Тура. 

І знову, як і спершу, дні линули швидко, і знову Велика Ріка пригонила 

з того боку плоти з померлими, що їх у Край Примар відряджав Зоуго. Там, 

на тому боці, ще багато хто вірив Провісникові волі богів… 

Якось увечері, коли всі мешканці печери зібралися біля вогнища, Оп 

сумно мовив: 

– Мисливці інкурів уже винищили тварин на своїй рівнині. Надто 

прожерливі боги інкурів, їм треба багато м’яса. Інкури вмирають і не знають, 

що немає Краю Примар, що є чудесна багата Країна Рудого Тура… 

– Рус думав про це, – мовив молодий інкур. – Рус гадає, що треба 

перепливти Велику Ріку і розповісти про все інкурам. Але ж інкури знають, 

що ми перетворились на примарних птахів, інкури не повірять, що Рус 

прийде дійсно живий. 

– Їх переконає вогонь. Вогонь, що Оп запалить його на вершині скелі. 

Хай тільки інкури дізнаються, що то Рус добув його і що допоміг йому в 

цьому Володар Степу, – пораяв старий гончар. 

Рус якийсь час помовчав, неначе виважував усе. 

– Рус готовий вирушити в дорогу! – нарешті мовив. – Він повинен це 

зробити. 

– А як же Рус здолає Велику Ріку? Вона надто бурхлива для людини… 

– занепокоєно обізвалася Іка. 

– Велика Ріка не страшна Русові, – заспокоїв її мисливець. – Рус вивчив 

її примхи, недаремно ж він стільки часу буває біля неї. Там, нижче скелі, 

вона неначе завертає в степ інкурів. І течія її туди збивається. Якщо взяти 

гарну колоду і добре триматися її, то вона винесе Руса на той берег. Рус 

дужий і переможе бурхливу річку. Ну, а з інкурами він знає, як вести мову. 

Інкури, певно, ще не забули Прудконогого Сайгака. А про вогонь на скелі 

подбає Оп. Він уночі розпалить вогнище, і йому допоможе Іка. 

Другого дня, коли сонце вже наближалося до вечірнього пруга, всі троє 

зійшли до річки нижче скелі. 

– Рус буде біля стійбища, як тільки місяць покине землі інкурів. І тоді 

запалає на скелі вогнище. Велике вогнище! – звернувся інкур до Опа. 
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Той на знак згоди схилив свою сиву голову. 

 

 

9. Кінець Дохлої Гієни 
 

Нічне небо дихало, мінилося. Біля воріт стійбища палахкотіло вогнище, 

яке мало бути перепоною для хижих звірів. Біля вогнища сидів вартовий 

інкур. Він зрідка брав хмиз і кидав у вогонь. Тоді полум’я високо здіймалося 

над землею, і від цього мерхли зорі і небо провалювалося у безвість. 

Зі свого захистку за горбом Рус пильно стежив за цим інкуром. Хто б 

то міг бути? Він необачно сидить спиною до степу, і обличчя його не видно. 

Мабуть, покладається на собак. Собаки лежали потойбіч вогнища, їх 

розморило від жару, напевне, тому вони й не вчули Руса.  

Та ось інкур біля вогнища підвівся: йому вже незручно було брати 

хмиз. І Рус виразно побачив його лице. То був Дужий Вепр. Він сьогодні 

чомусь сам став на чати до вогнища. Рус знав, що ватаг мисливців не часто 

відбуває таку буденну варту. Здебільшого це буває, коли поблизу стійбища 

никають небезпечні хижаки.  

Але заступає Дужий Вепр на чати не один, а прихоплює з собою й 

кількох мисливців. Зараз же Рус, окрім нього, нікого не бачив. Та й сам ватаг 

був надто необачний. Що це означає? Мабуть, Дужому Вепрові просто 

забаглося отак уночі посидіти біля вогнища. Але що йому, Русові, обіцяє така 

зустріч? Колись вони приязно ставилися один до одного. А тепер? 

Стежачи за Дужим Вепром, Рус обмірковував, як йому діяти? Час від 

часу позирав у бік Великої Ріки. У цю ніч буде добре видно вогонь на 

потойбічній скелі. Оп розкладе велике вогнище. Йому допомагатиме Іка. 

Тільки тоді Рус вийде зі свого захистку. 

Ось і місяць провалився кудись за небокрай. Настав умовлений час. 

Нарешті там, де мала бути скеля, блимнуло. Спочатку було видно маленьку 

цяточку – неначе зайнялася нова зірка. Але та цятка з кожною миттю 

яскравішала й зростала.  

І ось уже нарешті стало добре видно, що то горить вогонь. Тоді Рус 

звівся на повний зріст і вийшов з-за пагорба. 

– Прудконогий Сайгак бажає удачі Дужому Вепрові! – гукнув щосили і 

рушив у бік стійбища. 

Але тієї миті в повітрі засвистів спис і пролетів біля самісінької Русової 

голови. Дужий Вепр, напевне, не бачив у темряві Руса і кинув списа просто 

на голос. Рус упав на землю – ва́жити21 далі життям було безглуздо. На цей 

раз, вважай, йому пощастило. Треба бути обережнішим.  

Він знову відповз за горб. А Дужий Вепр уже тримав у руках другого 

списа й ладен щомиті пожбурити його. Собаки теж посхоплювалися, і, 

наїжачені, оточили свого господаря. 

Минув якийсь час. Ніщо більше не порушувало нічного спокою. Дужий 

                                         
21

 Тут слово «ва́жити» вжите у значенні «ризикувати».  
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Вепр почав заспокоюватись. То все, мабуть, привиділося йому. Прудконогий 

Сайгак? Де йому взятися? Він давно літає білим птахом над Великою Рікою. 

І знову Дужий Вепр сів до вогнища, тільки цього разу вже лицем до 

степу. Собаки теж замовкли і вляглися поруч. Проте повного спокою ні в 

інкура, ні в собак не було. Дужий Вепр кілька разів поривався йти за своїм 

списом, але якась внутрішня сила утримувала його. З думки не виходив 

Прудконогий Сайгак. 

Раптом ненароком інкур повернув голову в бік Великої Ріки і тієї ж 

миті схопився на ноги. Там, за річкою, де мала височіти гостроверха скеля, – 

горить вогонь! Хто запалив його в Краю Примар? Примарам не треба вогню. 

Вони його бояться. Таємницю вогню знають тільки боги інкурів та Провісник 

волі богів Зоуго. Розгубленість і навіть переляк відбилися на його обличчі. 

А Рус не зводив очей з Дужого Вепра. Нарешті настав час діяти. Він 

зрозумів, що так збентежило інкура. Ось знову повітря розітнув свист списа, 

але на цей раз він летів у бік вогнища – його кинув Рус. Спис упав біля ніг 

Дужого Вепра, глибоко встромившись у землю.  

Інкур сахнувся і спритно вихопив із вогнища головешку. Він упізнав 

списа – то справді був спис Прудконогого Сайгака, з цим списом його 

виряджали у Край Примар. 

І знову Дужий Вепр почув голос Прудконогого Сайгака: 

– Дужий Вепр побачив вогонь за Великою Рікою. Той вогонь запалили 

Кривий Оп та Іка. А списа кинув Прудконогий Сайгак. То його спис, і ти це 

знаєш. 

Рус на якусь хвильку змовк, щоб зважити, як вплинуть його слова на 

Дужого Вепра. А той неначе скам’янів від усього того, що відбувалося на 

його очах, і тільки головешка тремтіла в його руці. 

– Дужий Вепр дозволить Прудконогому Сайгаку підійти до вогнища. 

Прудконогий Сайгак не примара, він не боїться вогню – він живий, – вів далі 

Рус. – І Кривий Оп, і Іка живі. Вони не перекинулися на білих птахів… 

І тепер юнак рішуче вийшов з-за горба, прямуючи до Дужого Вепра, 

який усе ще стояв непорушно. Йому назустріч вихопилися собаки, але на 

півдорозі принишкли і винувато замахали хвостами – вони впізнали свого. І 

разом з ним посунули до вогнища, навперебій облизуючи його руки. 

Це ще більше спантеличило Дужого Вепра. Собаки теж не люблять 

примар, а тут… Він починав вагатися. 

Рус підійшов до вогнища, поворушив його палицею, сів біля нього. 

– Хай Дужий Вепр візьме руку Прудконогого Сайгака – вона тепла. У 

мерців руки холодні. 

Намагаючись не дивитися на колишнього побратима, інкур узяв Русову 

руку. Справді, то була рука живої людини. Нарешті зважився глянути на 

нього. Зблизька, при вогнищі, Рус зовсім не був схожий на мерця. Це був 

справді живий Прудконогий Сайгак, який не так давно водив сміливих 

інкурів на небезпечні полювання. 

– Це перед Дужим Вепром справді Прудконогий Сайгак? – нарешті 

видавив він з себе перші слова. – Дужий Вепр справді бачить славного 
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мисливця?.. 

Рус хитнув головою. 

– Звідки прийшов Прудконогий Сайгак? 

– Із Краю Примар. 

– З Краю Примар жоден інкур не вертався у стійбище. 

– Так! Але Іці і Прудконогому Сайгаку допоміг могутній бог чужинців 

– Володар Степу. 

І розповів Рус, як цей бог допоміг йому добути вогонь і прогнати 

лютого одновухого ремкаха, що хазяйнував у тій землі, як тепер Володар 

Степу допомагає йому у полюванні. А полювати в тому краю є що.  

Не забув Рус сказати і про тварин, які можуть замінити на полюванні 

ноги людині. Такі тварини у великій помочі стають, коли треба наздогнати 

звіра. Рус прийшов запросити в той багатий край інкурів. Там нема ніяких 

примар, нема й богів, яким треба віддавати кращі шматки м’яса: 

– Там богом буде Рудий Тур – Володар Степу. І край той тепер 

зватиметься Країною Рудого Тура. Ось він, Володар Степу!.. – І Рус 

простягнув Дужому Вепрові глиняного бичка, якого йому дала на дорогу Іка. 

– Він допоможе інкурам переселитися на той бік Великої Ріки. 

Дужий Вепр узяв до рук могутнього чужинського бога. 

До ранку палахкотіло біля стійбища вогнище, і до ранку говорили Рус і 

Дужий Вепр. Здається, новий мисливський ватаг інкурів розумів свого 

попередника і вірив йому. А коли над степом зазоріло, Рус покинув свого 

побратима. Він ішов у бік Великої Ріки. За якийсь час уже потонув у високій 

траві, і Дужий Вепр тоді більше його не бачив.  

Рус обіцяв щоночі запалювати вогонь на скелі по той бік річки, щоб 

інкури повірили Дужому Вепрові. Інкури повірили… 

Часто посилав Зоуго мисливців на полювання до річки, але відтоді, 

окрім списів, вони стали брати з собою більше крем’яних сокир. Потай від 

Зоуго, валяючи дерева, що росли в прибережному ліску, лаштували вони 

міцні плоти. Їх треба було багато, щоб стало на всіх членів племені інкурів.  

Інкури вирішили залишити свій край і перебратися в Країну Рудого 

Тура. Там на них чекав Прудконогий Сайгак з мудрою сіроокою чужинкою і 

добрим гончарем Опом. Тепер інкури щоночі бачили вогонь потойбіч на 

скелі, він кликав їх.  

Прудконогий Сайгак розповів Дужому Вепрові, де краще пускатися 

берега, щоб проминути оті небезпечні коловерті. Та й самі інкури теж 

розвідали ті місця. 

Тепер інкури мало приносили здобичі, а Зоуго лютував з того, бо 

голодували його боги. У ямі ремкаха Ро тепер був молодий звір. Багато 

інкурів поклало голови, коли його переселяли сюди. Тепер він був за 

найвищого бога. І він також голодував. 

Зоуго вже примічав, що останнім часом інкури не так щиро слухають 

його. І менше бояться. Здавалося, у них пропав трепет перед богами. Що б то 

могло означати? Погрожував – не допомагало. А живцем відряджати за 

Велику Ріку чомусь тепер не зважувався: він починав боятися інкурів. 
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А то одного разу мисливці повернулися додому зовсім без здобичі. І з 

їхнього настрою Зоуго не бачив, щоб це їх засмутило. Не стали побиватися 

вони й тоді, коли він пригрозив, що розгнівані боги позбавлять їх вогню. Гай-

гай! Тепер їх цим не злякаєш. Прудконогий Сайгак уміє його здобувати, а 

вони сьогодні останнього плота зладнали, і цієї ночі… 

Так, цієї ночі мала вирішитися доля інкурів. Цієї ночі інкури залишать 

стійбище. Тоді, коли зійде повний місяць. Усі: і малі й старі, чоловіки й 

жінки. І прихоплять свій домашній скарб. Лишать тут тільки Зоуго з його 

богами та Рудим Лисом. Але заберуть священний камінь. Це зробить Оп, 

коли старий засне. Оп уміє ходити нечутно, як рись. Той камінь з Країни 

Теплих Вітрів, так казав Прудконогий Сайгак, і його треба взяти з собою. 

Серед ночі, коли над степом зійшов повний місяць, зі стійбища 

вирушив перший загін. Мовчки, без жодного звуку, йшли до річки інкури. 

Мов тіні, люди зникали у трав’яному вирі, і з-під їхніх ніг злякано злітали в 

нічне небо стривожені птахи. За першим пішли інші загони… ще й ще… і ось 

останній інкур залишив стійбище… 

Біля воріт, як завжди, горіло вогнище, хоч на цей раз і не таке велике. 

Біля нього стояв Дужий Вепр і проводжав усіх. Він чекав Опа. Нарешті 

з’явився і старий гончар. 

– Чи взяв Оп священний камінь? – запитав мисливський ватаг. 

– Оп поклав його в торбу, як наказував Дужий Вепр. Тепер він не 

співає. Ось! – і показав торбу. – Дохла Гієна не прокинувся, та й чи зможе він 

прокинутися – не знаю!.. 

– Оп щось заподіяв Провісникові волі богів? – занепокоєно подивився 

на старого інкура Дужий Вепр. 

– Ні, Оп нічого не зробив поганого. Голодний ремках розхитав колоду 

над ямою. Вона впала. Тепер ремках вилізе. Оп не міг підняти колоду. Нам 

треба поспішати. 

– Інкурам ремках не страшний. Звір не піде в степ, він шукатиме 

здобич у стійбищі… 

І вони рушили доганяти останній загін. 

Провісник волі богів жив сам у великій, але захаращеній землянці. Під 

стелею висіли черепи всіляких тварин, які або вже давно, або нещодавно 

переселилися в інший світ. Це було, по суті, кладовисько богів цього 

сміливого, але убогого народу. 

Того ранку Провісник волі богів таки прокинувся. І свій день почав, як 

завжди, з того, що дістав горщика зі священним напоєм і трохи відпив з 

нього. Напій той був якийсь смердючий, неприємний на смак. Рудий Лис до 

ладу не вмів його варити.  

Але старий Провісник пив, бо напій допомагав йому говорити з богами. 

Щоб перебити бридкий присмак у роті, роздер крючкуватими пальцями 

шматок смаженого м’яса і почав перемелювати його беззубими яснами. То 

була нелегка робота. 

Не встиг він проковтнути недожоване м’ясо, як раптом хитнулася 

запона зі шкур, що затуляла вхід до землянки, і перед Провісником волі богів 
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виріс молодий ремках. Він втягнув носом повітря і страшно заревів.  

Потім звір уважно обнюхав найбільший череп – то був череп його 

попередника. Але те, мабуть, мало його вдовольнило, і він рушив уперед, до 

Зоуго. Старий Провісник волі богів скочив у найдальший куток землянки, 

сподіваючись знайти там порятунок, але ремках невблаганно посунув за ним, 

перекидаючи все на своєму шляху. Почувся несамовитий крик жерця, але 

дуже швидко він ущух!.. 

…Спорожнілим стійбищем інкурів гуляв вітер. Вили у своїх ямах 

зголоднілі боги. Ніхто їм не кидав м’яса, не давав води. Забіг кудись і Рудий 

Лис, коли довідався, що з людей він один лишився у стійбищі. І тільки 

страшний ремках бродив між ямами… 

 

 

10. Країна Рудого Тура 
 

Інкури радо зустріли перший ранок на новій землі. Усі плоти щасливо 

перепливли бурхливу річку; майже всі інкури добулися берега – лише 

старий, немічний Опів батько опинився в її водах, коли пліт проносило повз 

величезну лійку коловерті. 

Зійшовши на берег і трохи перепочивши, переселенці взялися копати 

довкола скелі-гори землянки. Копали всі, хто міг: і старі, й малі, й жінки. 

Тільки мисливці з’юрмилися під скелею навколо Руса. Треба було вирушати 

на полювання, щоб добути для своїх родин м’яса. 

– Славні інкури! – звернувся до мисливців колишній їхній ватаг. – Рус 

хоче повести вас у печеру Рудого Тура. Рудий Тур став богом Опа і Руса. 

Віднині він буде богом інкурів. І тепер інкури не приходитимуть у стійбище 

без здобичі й не будуть голодувати!.. 

І Рус рушив угору по стежині, яку вже встигли протоптати до печери за 

той час, коли там оселився Рудий Тур. 

Печера хлюпнула на мисливців прохолодою і застояним духом. У 

таємничій півтемряві зі стін і стелі на інкурів дивились руді тури і сайгаки. А 

серед печери стояв Кривий Оп. На ньому була довга одежа із сайгачих шкур, 

розцяцькована строкатими клаптями зі шкурок дрібних звірят.  

Гончар урочисто запалив серед печери вогнище, і тієї ж миті на 

кам’яних стінах затанцювали тіні людей, а малюнки звірів, здавалося, від 

цього ожили. Тепер Оп і зовсім був не схожий на гончара – то стояв серед 

печери справжній жрець – величний служитель храму рудих звірів. 

І робив він усе так, як навчила його сіроока чужинка, як робив її батько 

– мудрий жрець із Країни Теплих Вітрів. 

– Хай удача чекає сміливих інкурів на полюванні! – нарешті звернувся 

цей жрець до мисливців. – Хай допоможе інкурам Рудий Тур – добрий 

Володар Степу. Діти інкурів тепер завжди матимуть м’ясо. Кращі шматки 

тепер інкури віддаватимуть дітям. Земля Рудого Тура щедро обдарує вас… 

Цього разу на влови вів інкурів сам Рус. Дужий Вепр сам захотів цього. 

Рус їхав на коні, і то було чи не найбільше диво, яке побачили інкури на цій 
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землі… 

У той вечір допізна палали вогнища під скелею на землі Рудого Тура. 

То люди святкували свою першу перемогу. Багато сайгаків уполювали тоді 

мисливці, а вертаючи назад, заскочили дужого молодого вовка. Вовк той був 

дарунком мудрій чужинці за доброго бога і за перемогу над Зоуго. Оп зробив 

з міцних вовчих зубів разок намиста і подарував його сіроокій на тому святі. 

Тієї ночі, мабуть, уперше в стійбищі інкурів не плакали голодні діти. 

Дні жовтого листя і дощів промайнули швидко, довше тягнувся час 

снігу та морозів. А тоді знов зацвіли квіти, заспівали птахи, що прилетіли з-за 

Великого Озера. 

Інкури вже звикли до нової землі. Своє стійбище вони обнесли 

високою огорожею. Тепер майже в кожного мисливця з’явився кінь, і кожен 

інкур знав таємницю вогню. У стійбищі в загоні вже жили приручені кози й 

свині. Про те подбала Іка. 

Лихо підкралося несподівано, і сталося це саме тоді, коли в степу 

зацвіли маки. 

Майже щодня Іка виходила зі стійбища і обережно пробиралася лише 

їй відомою стежкою. Зупинялася біля густого чагарнику, розгортала віття і 

опинялася в печері. То поки що була її таємниця, як колись та, перша, печера.  

Іка мовчала про неї, щоб їй ніхто не заважав. Тут стіни були гладенькі-

гладенькі, і на них зручно було дряпати різцем. Сіроока дівчина вже давно 

мережила їх. 

То дарма, що її мережіння22 зараз ніхто не розуміє. Прийде час, і люди 

зрозуміють, бо ж вона хоче розповісти про них, про їхнє переселення у цей 

чудесний край, в якому житимуть вони та їхні нащадки. 

У перший день, коли розцвіли маки, Іка принесла в печеру багато 

квітів. Іка любила маки, бо вони нагадували їй милу далеку Країну Теплих 

Вітрів. Розсипала квіти на долівці і зразу взялася до роботи. 

Того дня Іка розповідала про перемогу Руса над одновухим ремкахом. 

Час минав непомітно. Сіроока забула про нього. Та ось у печері 

потемнішало. 

«Пора вже повертатися, – подумала вона. – То сонце ховається у 

Великому Озері». 

Поклала крем’яного різця в торбинку, в якій завжди носила його. О, він 

багато послужив їй, он як стерся. А зараз аж гарячий від роботи. Це дарунок 

її батька. Це він учив її карбувати ним на камені. 

Обернулася до виходу, щоб іти, і похолола: загородивши собою весь 

вхід, прямо перед нею, звівшись на задні лапи, стояв Одновухий. Печера 

сповнилась смородом. 

Той сморід Іка пам’ятала від того дня, коли вона і Рус поселилися в 

печері ремкаха. І довго той дух тоді не вивітрювався. 

«Прийшов помститися за свою поразку», – майнуло в її голові, і вона 

ступила назад, але наткнулась на стіну. Рятунку не було… 

                                         
22

 Мережіння = мере́жання, мере́ження – мере́жані (вишивані, різьблені) узори на чому-небудь.  
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Знайшли Іку вже другого дня. Допомогли розшукати її поламані кущі 

та витолочена трава біля тієї незнаної досі печери. Іка лежала з розтрощеною 

головою на зів’ялих маках. 

Інкури мовчки оточили загиблу, а Рус уважно оглянув печеру. На 

кам’яній долівці він побачив слід звіра і зрозумів, що тут скоїлось. У цій 

печері побував Одновухий. 

– Це ремках накоїв! – вигукнув Рус. 

– Ремках убив Іку!.. – луною повторили інкури і потрясли над головами 

своїми списами. 

– Добудемо ремкахову шкуру для Іки!.. То буде останній дарунок 

племені інкурів… – із запалом запропонував Дужий Вепр. 

День і ніч не поверталися стомлені мисливці у стійбище… 

А в цей час Оп не виходив з печери Рудого Тура, робив усе необхідне 

для поховання Іки. У горщику на священному вогні старий варив якісь трави 

і квіти маків. 

Оп без упину бубонів заклинання. Згодом перелив густу пахучу рідину 

в інший горщик та ще кинув туди спеченого на священному вогні невеликого 

птаха. Це їжа для Іки, яка переселиться у Країну Вічного Життя. Той горщик 

з їжею простоїть ніч у печері, а потім його поставлять небіжчиці. 

Оп усе робив так, як свого часу навчила його сіроока Іка. 

Покінчивши з їжею, він заходився витесувати з пісковика Володаря 

Степу. Це буде довічний вартівник на могилі славної чужинки. 

Уже пізно увечері спустився Оп у стійбище і сказав інкурам, що Рудий 

Тур велить їм поховати Іку на березі Великого Озера. 

А на світанку повернулися з полювання мисливці. Вони були дуже 

стомлені, але виконали свою обіцянку – принесли шкуру злощасного 

ремкаха, який забрав у Іки життя. У ремкаха бракувало одного вуха. 

На стрімкому березі Великого Озера, яке щодня ковтало сонце, стояли 

інкури. На їхніх обличчях була скорбота. Вони не зводили з Опа очей. Ось 

старий спустився у невеличку яму – вона була йому по груди. Йому подали 

шкуру Одновухого. Оп простелив її на дні хутром догори і зверху посипав 

білою глиною. Шестеро дужих інкурів – кращих мисливців – уже несли до 

тієї ями тіло Іки, загорнуте в сайгачу шкуру.  

Померлу спустили, Оп підігнув їй ноги – так Іка народилася, так вона 

лежатиме, аж доки переселиться в Країну Вічного Життя. Біля голови 

поставив горщика з їжею. Поклав крем’яного різця, глиняного бичка і 

священного каменя, що співав, як птах. З цим каменем вона з’явилася у 

стійбищі інкурів, з ним вона й піде від них.  

Потім Оп посипав тіло небіжчиці червоною фарбою. І біла фарба, і 

червона – то символи: біла означає сонце, а червона – вогонь. Без сонця ніщо 

не може жити, а вогонь захистить Іку від злих духів і хижих звірів на шляху 

до іншого світу.  

Нарешті чоловіки принесли водяної трави, що росте у Великому Озері 

та яку висушило полуденне сонце. Оп ретельно укрив тією травою Іку і 

вибрався з ями… 
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П’ять днів і п’ять ночей палали навколо могили вогнища. П’ять днів і 

п’ять ночей носили інкури і сипали на ту могилу землю. Вони знали, що 

могила повинна бути висока-висока – така, щоб промені ранкового сонця 

першими торкалися її маківки. 

Уже наприкінці п’ятої ночі нарешті згасли вогнища на березі Великого 

Озера, а виснажені тяжкою роботою люди щільно оточили горб, що його 

насипали їхні руки. 

На маківку горба зійшов Оп, а слідом за ним і Рус. Мисливець тримав у 

руках Володаря Степу. У цей час на далекому небокраї випірнуло сонце. Рус 

підняв над головою майбутнього кам’яного вартового і деякий час тримав 

його так, щоб той набрався снаги. 

А відтак поставив на землю. Віднині цей вартовий перший стрічатиме 

сонце і, наснажений його промінням, оберігатиме спокій мудрої жінки з 

Країни Теплих Вітрів… 

 

 

 

11. Знов у директора 
 

(Епілог) 

 

Ось так я спробував розв’язати отого «археологічного вузлика», що 

його запропонував мені директор інституту. Чималенький вийшов «звіт». 

Трудився, як то кажуть, на совість, і чого-чого, а творчої фантазії я не 

пошкодував. Може, саме через неї я й вагався показувати свою писанину 

директорові. 

Довго вагався, користуючись тим, що в часі мене не обмежували. Але 

врешті зважився і з’явився перед його ясні очі. 

Він узяв мою теку, покрутив, перегорнув кілька сторінок, глянув на 

останню. Щось схоже на посмішку промайнуло на його обличчі. А потім 

відчинив шухляду в столі і поклав туди мій «звіт». 

– Подивимося… – сказав якось непевно, і я зрозумів, що можу іти. 

Ну, думаю, надовго залягла в старого моя течка!  

Але яке ж було моє здивування, коли другого дня вранці мені сказали, 

що мною цікавився директор і переказував, щоб я зайшов до нього. 

Що ж, коли так, то треба йти. Пішов. Директор сидів за столом, а перед 

ним – моя тека. 

«Невже прочитав?» – майнуло в моїй голові. 

Я вже готувався вислухати його докори, що надаремне вбив стільки 

часу на оту писанину. 

– Прочитав я оцю Вашу штуку, Артеме Яковичу, – мовив одразу 

директор із серйозним виразом обличчя. 

Мене від слова «штука» наче аж морозом обсипало.  

– Що ж, про неї ми ще поговоримо на інститутській раді. Гадаю, що 

наші товариші знайдуть там про що посперечатися. А загалом думаю, що Ви 
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могли б запропонувати свою роботу юним читачам… Чого-чого, а творчої 

фантазії Ви тут не пошкодували… 

От я й послухався директорської поради… 
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Андрій Будугай 

 

Віт́рів Кут 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Ві́трів Кут» 

 

Васи́ль Збанду́то –  

син Про́копа-риба́лки, 

Только́ Гуси́нський і  

Ра́їса, що росли́ни зна, 

Потра́пили в нору́ 

лисячу в ги́рлі ба́лки. 

А там знайшли́ кістя́к 

Півде́нного слона́. 

 

м. Біла Церква, 22.08.21, нд., 06:32.  
 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Олексій Огульчанський 

 

Вітрів Кут 
 

Повість 

 

1. Нас було троє 
 

Літнього ранку вздовж Адміралтейської набережної в Ленінграді йшли 

троє: юнак з різьбленими рисами обличчя у форменій куртці студента 

геологічного факультету, кремезний широкоплечий моряк у гарному 

капітанському кашкеті та білява, струнка, скромно вдягнута дівчина. Її великі 

чорні очі дивились на все з неприхованою цікавістю. 

Супутники весело розмовляли, часто повторюючи: «А пам’ятаєте?..» 

Одразу було видно, що це після тривалої розлуки зустрілися друзі, яким було 

про що згадати, погомоніти. 

Широким Дворцовим мостом, який гігантською дугою повис над 

багатоводною Невою, вони перейшли на Університетську набережну23 і тут 

зупинилися біля триповерхового будинку. На вивісці біля входу чіткими 

                                         
23

 Розташована на Васильєвському острові.  
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літерами на чорному фоні було написано: «Зоологічний музей». 

– Невже тут? – якось розгублено промовив моряк і, окинувши 

оцінюючим поглядом будинок, додав: – Приміщення підхоже! Може, навіть 

краще, ніж у Вітровому Куті, – при цьому він хитро підморгнув своїм 

приятелям, які зацікавлено роздивлялися споруду. 

Деякий час усі троє постояли біля входу, потім несміливо переступили 

поріг. 

У Мамонтовому залі Зоологічного музею в цей ранковий час панувало 

незвичайне пожвавлення. Строкатий натовп глядачів скупчився біля 

величезного кістяка слона. У загальній приглушеній розмові можна було 

розрізнити такі слова, як: «Пліоцен24», «Колосаль», «Меридіоналіс25», «Уні-

кум»… 

– Я впізнаю. Це він, – тихо промовила дівчина, не відриваючи погляду 

від кістяка. 

– Наш слон, – підтвердив студент. 

– Слона тут і не роздивишся. Натовп, – поскаржився моряк. 

– Хто ці люди? – звернувся студент до наглядача залу, дідуся в 

окулярах із позолоченою оправою. 

– Це делегати міжнародного з’їзду палеонтологів26, – з готовністю 

відповів той. – З усіх країн світу. Бач, як нашим слоном милуються. Чудо 

природи! 

– З усіх країн світу? Ото здорово! – промовив моряк і, по-хлоп’ячому 

зніяковівши, поцікавився: – Мабуть, забавна штука… цей слон? – і чогось 

доторкнувся рукою до шраму на своєму обличчі. 

Наглядач залу подивився на моряка так, неначе перед ним стояв малюк 

і питав про щось недоладне. 

– Юначе, – промовив він з гідністю. – Це ж унікальний експонат, 

єдиний у світі!.. 

Потім нахилився до моряка і довірливо пошепки додав: 

– А слона знайшли на березі Азовського моря звичайні хлопчаки. 

Дітвора, одним словом. 

Моряк заперечливо похитав головою і з удаваним недовір’ям 

промовив: 

– Ну, таке скажете! Хлопчаки… 

                                         
24

 Пліоце́н (від грец. pleion – «великий; численний» і kainos – «новий»; англ. Pliocene, нім. Pliozän) – 

остання епоха неогенового періоду (третинного періоду) в історії Землі. Тривав від 5,333 до 2,58 
млн років тому. Упродовж пліоцену на Землі відбувалося похолодання, границі кліматичних 

зон пересувалися до екватора, але циклічно (тривалістю 100-300 тис. рр.) проявлялися 

потепління. 
25

 Лат. meridionalis – «південний» (від лат. meridies – «південь») – частина назви Південного 

слона (якого ще називають Південним мамутом чи Південним мамонтом) на латині: Mammuthus 

meridionalis.  
26

 Палеонтоло́гія (від παλαιοντολογία: грец. palaios – «давній»; ón, родовий відмінок óntos – 
«організм; істота»; -логія – «наука, вчення») – наука, яка вивчає організми рослинного і 

тваринного світів минулих геологічних епох, що збереглися у вигляді викопних залишків; 

поділяється на палеоботаніку і палеозоологію.  
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– Так, так! Вірте мені, – гарячкував старий. 

Серед екскурсантів вирізнявся присадкуватий товстун. Він був 

одягнений у просторий костюм кольору збляклої трави, велика кругла лиса 

голова його виблискувала, мов гарбуз. Штовхаючи своїх колег, товстун 

метушливо бігав довкола кістяка, щось кричав і при цьому так розмахував 

палицею, що здавалося, ось-ось когось зачепить. 

– Про що він? – поцікавився моряк, звертаючись до дідка. – Дошкулив 

йому цей слон, чи що? 

– Це француз. Здається, професор якийсь. Він захоплений, – пояснив 

наглядач музею. 

– Колеги, – несподівано голосно вигукнув товстун. – Шлон – корошо. 

Дуже корошо. Хто знайти? Нема на етикетки шлон, – обурився він, 

спотворюючи російські слова. 

Цей вигук привернув увагу решти вчених. Вони скупчилися біля 

етикетки. На якусь мить у залі запанувала тиша, але одразу ж звідусіль 

посипалися запитання. Питали китайці, англійці, чехи, французи… 

– Хто знайшов кістяк південного слона? 

– Чия це щаслива знахідка? 

Екскурсовод, високий, з довгою тонкою шиєю чоловік тільки було 

розкрив рота, щоб відповісти, коли хтось чітко промовив: 

– Кістяк знайшли ми. 

Усі повернулися до студента-геолога. Це він сказав три слова, які в ту 

ж мить були перекладені англійською.  

Десятки пар очей зацікавлено дивилися на трьох молодих людей. І в 

тиші, яка раптом настала, високий сивий чоловік у національному 

індійському костюмі сказав: 

– Це одна з найщасливіших знахідок на нашій планеті. Розкажіть, будь 

ласка, про неї. 

– Сталося це не так уже й давно. Нас було троє, – сказав студент і 

жестом представив присутнім своїх друзів. – Усе почалося того пам’ятного 

дня, коли мій приятель, моряк Василь Збандуто, вперше надів капітанський 

кашкет… 

 

 

2. Капітанський кашкет27 
 

Василько прокинувся не одразу. Він кілька разів розплющував очі і 

говорив: 

– Встаю! Зараз встаю. 

Але міцний передранковий сон брав своє, і хлопець засинав знову. Це, 

                                         
27

 Цей розділ спочатку носив назву «Капітанський картуз». Через багато років він був автором 
дещо перероблений і виданий як окреме оповідання. Розділ нами відредагований, спираючись на 

видання: Капітанський кашкет: Оповідання // Веселка. Антологія української літератури для 

дітей у 3 томах. – Т. 3. / Упор. Б.Й. Чайковський. – К.: Веселка, 1985. – 675 с. – С. 445-448. 
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зрештою, вивело дідуся з терпіння. Він енергійно потрусив хлопця за плече і, 

коли той розплющив очі, сердито промовив: 

– Ну й спи собі! Сам поїду. 

Це одразу вплинуло на хлопця, і він швидко скочив з ліжка. 

– Як це сам? А я? – образився Вася. – Я швидко, – і похапцем став 

одягатися. 

– Не поспішай, – уже спокійно говорив старий. – Не на вулицю, а в 

море збираєшся. Запам’ятай назавжди: море поважає аку-рат-ність. 

Вася не звернув особливої уваги на це повчання, бо таке чув кожного 

разу, коли збирався в море. 

Хлопець одяг парусинові штани і такий же кітель з блискучими 

«морськими» ґудзиками. Лише кашкет у нього був не «морський», а 

звичайний собі кашкетик, хоч він давно мріяв про справжній, із позолоченим 

гербом, як у дорослих моряків. 

Ці мрії перервав суворий окрик дідуся: 

– Ти куди це зібрався босий? Щиглів ловити? Зараз же взуй чоботи! 

Забув, – у море йдеш! 

Дідусь, Гнат Іванович Збанду́то, ставав невпізнанним, коли збирався в 

море. У звичайні дні він мовчки сидів у кутку кімнати, плів снасті, оживаючи 

в ті короткі хвилини, коли повертався син Прокіп, Васин батько, з моря й 

приносив з собою в кімнату міцні запахи риби та морських просторів.  

Старик слухав розповіді сина, жадібно ловлячи кожне слово. Ще б пак! 

Сам усе життя провів у морі… 

І тепер, коли дідусеві доводилося виїжджати в море, хоч і недалеко, 

всього-на-всього за сотню метрів від берега, ловити бичків, готувався він до 

цього, дотримуючись усіх рибальських правил. 

Ось і зараз Вася бачить перед собою дідуся Гната в повній рибальській 

формі: високі з широкими халявами чоботи, завернутими вище колін, 

засмальцьовані стьобані ватяні штани, така ж ватянка, замість пояса – 

шматок сітки. Золотиста від тютюнового диму борода старанно розчесана, а 

вуса стирчать, як крила чорної крячки.  

Поверх усього в діда висить блискуча бусо́ль28, якою він дорожить 

найбільше у світі. Васі було відомо про цю бусоль тільки те, що у 1905 році, 

коли дідусь служив мінером на панцернику «Очаків», її подарував йому сам 

прославлений ватажок революційних матросів Чорномор’я лейтенант Шмідт.  

Вони вийшли на безлюдну вулицю. Був той передранковий час, коли 

вже починає розвиднятися – рідшала темрява короткої південної ночі… Десь 

зовсім недалеко дихало вогкою прохолодою море. 

Йшли мовчки. Було важко йти. Василько ніс торбу з рибальським 

знаряддям і харчами, дідусь – весла і три якорі з акуратно змотаними 

кінцями-вірьовками. Їм було потрібно лише два якорі, але дід завжди брав 

запасний, третій 

                                         
28

 Бусо́ль (від фран. boussole) – морський і геодезичний прилад з компасом для вимірювання 

магнітних азимутів, магнітних румбів і внутрішніх кутів. 
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– А навіщо третій якір? І двох досить, – порушив мовчанку Вася. 

– Море припас любить, – коротко відповів дідусь. 

Вузьким провулочком вийшли до моря. Лише рівномірне плескотіння 

прибою нагадувало, що перед рибалками лежить неосяжний простір 

Азовського моря. Саме море було приховане сірою ковдрою ранкового 

туману. 

Гнат Іванович кинув на мокрий береговий пісок весла, скинув картуз, 

витер долонею спітніле чоло і якось урочисто сказав:: 

– Після бурі забуна́цало29. Буде бичок. 

 

Вася уперше рибалив у цьому місці. Але він зовсім не здивувався, коли 

дідусь зупинив човна, підняв догори мокрі весла й сказав: 

– Прибули. Савур-могила! 

Насправді ніякої могили тут не було. Навколо всюди море. Але 

хлопець уже знав, що рибалки поділяють на перший погляд зовсім 

одноманітний простір моря – як колгоспники поля, – на окремі ділянки. А всі 

прибережні підводні скелі називають Савур-могилою30. 

– Ось тут ми і причалимо. 

– Тут скелі на дні, – пояснював старий рибалка, – а ось там, – і він 

показав поруч, – морський канал, ним проходять у наш порт пароплави.  

А потім сумно додав: 

– На цих скелях маяк колись був – розбомбили кляті німці, загинув тут 

і твій батько... 

Човен закріпили на два якорі. Дідусь витяг із халяви кисет і, не 

поспішаючи, почав набивати люльку. Хлопчик возився з вудочкою. Було ще 

темно, а волосінь, як на зло, заплуталась. 

– Снасть із вечора готують, – зауважив дід. 

                                         
29

 «Забуна́цало» – «стало на погоді». Походить від слова італійського походження «бунація» – 
«абсолютна тиша на морі, відсутність вітру» (італ. «bonaccia» – «штиль; благополуччя, 

щастя»). «Бунація» говорять замість німецького «штиль». На Азовському та Чорному морях не 

використовували голландську морську термінологію, яку запровадив у Росії Петро І. Українці 
мали свою питому лексику, а також вживали середземноморську – італійсько-грецьку.  

У приморських говірках української мови зберігся ще чималий пласт італізмів генуезьких 

часів. Серед них ще така професійна лексика моряків та рибалок: трамонтан (трамонтана, 

тримунтан, тремунтан – «північний вітер»; спочатку «зпозагірний», де «монтан» – «гори»: від 
лат. trans-montes – «за горами», італ. tramontane – «північний румб»), левант («східний вітер»), 

пунент (понент, поненд, понендес, поненто бунент – «західний вітер»: італ. ропеп-te — захід), 

маістра (маістрос, містраль – холодний і сухий північно-західний вітер із суші), гарбій 
(південний морський вітер в Італії, а також на Чорному та Азовському морях). 

Ще є такі терміни: вольти («повороти»), пайоли («підлога або настил у водному засобі 

пересування, яка може частково або повністю зніматися» (< італ. pagliolo – «слань, настил»), 
бастуння (< італ. bastione – «форт, бастіон»), віра, майна, скалада, рашкетка, кавила, фунда, 

орца тощо.  
30

 Слово «саву́р» походить від тюркського «сауир», у слов'янській вимові «саур, савур». 

Дослівний переклад тюркського слова «сауир» – «кінський круп». Інша етимологія: Саву́р – 
«груз; мішок з піском, камінь для стійкості човна» тощо. Молдав. саву́рэ «гравій, (заст.) 

баласт», рум. savúră «баласт». Від лат. saburra «пісок, піщаний баласт», пов’язаного з лат. 

sabulum «пісок». Укр. «моги́ла» – «курган, (могильний) пагорб». 
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Поки Вася розмотував волосінь, дідусь піймав великого сірого бичка. 

Риба пручалася, розчепіривши свої розкішні рожеві плавці й роззявивши 

зубату пащу. Здавалося, що бичок здивовано дивився на рибалок. 

– Не балу́й! – жартує дідусь і кидає «сіряка» в торбу, спеціально 

причеплену за бортом човна. 

Потім старик витер об ганчірку руки й не поспішаючи знову закинув у 

море вудочку. Скоро й Вася тримав у руках здобич. 

– Ач який красень, – зрадів малий рибалка, – подивіться ж який! 

Але дідусь і не озирнувся. 

Зійшло сонце. З’явились крикливі мартини31. Ранок був напрочуд 

удалим. Дідусь ледве встигав наживляти гачки. І робив це мовчки, швидкими 

звичними рухами. Розмовляти було ніколи. Навіть люльку не курив. 

– А що це там? – спитав розглядаючись по сторонах хлопець, якому 

набридло рибалити.  

Дідусь Гнат поглянув на горизонт. Там виднілась якась чорна цятка. 

– Пароплав. З Криму. Повз нас пройде. Далеко ще. Мабуть, Вітрів Кут 

минає. 

– А що це за Вітрів Кут? 

Дідусь уважно подивився на онука. 

– Ти, хлопче, рибаль, – сказав він повчально. – У сьомий клас 

перейшов, а як першокласник щокаєш. Ходитимеш у море – узнаєш Вітрів 

Кут. Це бухта така. 

Чорна цятка швидко росла. Вася вже виразно розрізняв маленьку білу 

коробочку-пароплав і смужечку диму. Незабаром хлопець уже бачив його 

багатоповерхові палуби і кучері диму, що стелилися за ним аж до обрію. 

– Гляньте, діду, бочка якась чудернацька! – раптом закричав Вася. 

– Що там ще за бочка, – вже дещо роздратовано озвався старик, не 

відриваючи погляду від вудочок. – Покинь дурниці, рибаль! 

– Та справді ж бочка! Дивіться, ось вона, близько! 

Дідусь неохоче залишив свої вудочки, озирнувся та так і закам’янів. 

– Це не бочка, а плавуча німецька міна, – наче чужим голосом 

промовив рибалка. – Біда, Василю Прокоповичу, не помітять з пароплава 

міну – глибоко занурена. Що ж робити? Теплохід близько. 

Уперше Васильок чув, як його назвали по батькові, але не звернув на 

це уваги, бо відчув, що справа надзвичайно серйозна. На якусь мить обидва 

рибалки заніміли. 

– Оце так справа! – схвильовано проговорив дідусь. – Чисто така, як у 

1905 році в Севастопольській бухті. Тоді лейтенант Шмідт... – І він якось 

особливо подивився на блискучу бусоль. 

Вася судорожно схопився за весла. 

– Тікаймо!!! Вибухне! – злякано крикнув він. 

                                         
31

 У творах Олексія Огульчанського була присутня застаріла назва мартинів – «чайка». Але щоб 
не було плутанини в назвах, редактори тут замінили це слово на сучасну назву «мартини», адже 

з наукової точки зору в українській мові назва «чайка» розповсюджується лише на птахів роду 

Vanellus (родини сивкові – Charadriidae), який в російській мові має назву «чибис».  
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– Так, значить? Тікати?! – процідив Гнат Іванович. – Смерті боїшся!.. А 

на пароплаві люди. Багато людей!.. 

Старий рибалка поспіхом скинув чоботи, ватянку, штани, залишив. 

бусоль.  

– Море поважає акуратність і рішучість, – промовив він. 

І не встиг Васильок сказати слова, як дід, прихопивши кінець запасного 

якоря, плигнув у море. 

– Якір кріпи в човні! – почулося з-за борту шлюпки. – Ріж кріплення, 

сідай за весла. 

Тремтячи всім тілом, машинально, як уві сні, Вася виконував команду. 

Хлопець бачив, як дід підплив до міни, якусь мить розглядав її, а потім зник 

під водою... 

 

Пароплав був уже за кількасот метрів. Уже доносився шум його машин 

і було чути, як хлюпотить біля його бортів вода... 

Ось над водою з’явилася голова дідуся. Вірьовки в зубах вже не було. 

– Швидше пливи звідси! Швидше! – крикнув старий рибалка. – Виходь 

з каналу і кидай якір!  

Вася щосили наліг на весла… 

 

 

*   *   * 

 

Капітан пароплава «Аргус» був у чудовому настрої. Після вчорашнього 

шторму, який затримав їх на цілих три години, море нарешті заспокоїлось, і 

можна було сподіватися, що вони прийдуть вчасно. 

А коли у мареві ранкового туману з’явилися обриси низького берега і 

пароплав, не зменшуючи швидкості, увійшов у канал, капітан мимоволі 

замилувався чудовою картиною берега, що відкрилася перед ним на всю 

широчінь. 

На рибальський човен, що виринув праворуч, капітан не звертав ніякої 

уваги: тут завжди рибалять бичколови. Та раптом його зір прикувала людина, 

що плавала в зоні каналу. «Холоднувато, а бичколов купається», – подумав 

капітан і глянув у бінокль, щоб краще розгледіти дивака. Те, що він побачив, 

примусило його, бувалого капітана, жахнутися – він зрозумів усе: 

– Стій! Повний назад!.. – пролунала тривожна команда. 

«Аргус» здригнувся. Зарипів його могутній корпус. Величезні каскади 

води знялися за його кормою. 

Усі, хто був на теплоході, кинулись на палубу. Ніхто не знав, що 

трапилось. А капітан уже віддавав розпорядження: 

– Шлюпку на воду! Запросити смільчаків на борт!.. 

І потім додав: 

– Я вважатиму для себе за велику честь потиснути руки цим відважним 

людям. 

Звістка про те, що два рибалки врятували «Аргус» від загибелі, швидко 
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облетіла всі палуби. Усі пасажири скупчилися біля борту. У повітрі привітно 

замайоріли капелюхи, кашкети, хусточки. Сотні схвильованих радісних 

вигуків линули до тих, хто були у рибальському човні. 

А в човні на весь зріст стояв Гнат Іванович Збандуто. Він був без 

картуза, в мокрій сорочці, що прилипла до тіла. Однією рукою старик 

спирався на плече онука, друга – лежала на бусолі.. Обличчя старого було 

врочисте й серйозне.  

Василько ще добре не розумів усього, що сталося. Він лише знав, що 

вони з дідусем витягли з каналу міну. У відповідь на вітання з пароплава, сам 

він енергійно розмахував над головою кашкетиком. 

Морська течія прибила човен до пароплава. 

 

Василька і діда підхопили дужі руки і понесли по широкій палубі. Їх 

оточив радісно схвильований натовп. Ті ж самі руки поставили рибалок на 

капітанський місток. Поруч стояв капітан. 

Капітан скуйовдив руде, жорстке волосся Васі, подивився на його 

збентежене, вилицювате, з облупленим носом обличчя і спитав: 

– Ну як, злякався? 

Вася часто заблимав вицвілими на сонці віками. 

– Ні. 

Дідусь Гнат, який стояв поруч, нахмурився, незадоволено крякнув, але 

промовчав. 

– Капітаном думаєш стати? Про капітанський кашкет мрієш? – 

продовжував капітан. 

– Ага. Думаю, – відповів уражений Вася: розгадали його приховану 

мрію! 

– Я так і знав, – задоволено вимовив капітан, любуючись хлопцем.  

А потім він урочисто додав: 

– За старою морською традицією людині, яка врятувала від загибелі 

пароплав, капітан дарує свій кашкет. 

Він зняв свій чудовий білосніжний кашкет із позолоченими гербом та 

козирком і урочисто надів його Васі на голову. 

– Величенький, – вимовив він при загальному схваленні пасажирів. – 

Але підростеш і якраз по тобі буде. 

Василько виструнчився, неначе хотів зразу підрости, і випалив: 

– Дуже дякую, товаришу капітане!.. 

 

Уже коли вони з дідусем ішли провулком додому, Вася подумав: «А я-

то трохи злякався!..» Але ця неприємна думка швидко розвіялась, і він з 

гордо піднесеною головою закрокував рідною вулицею у супроводі юрби 

ровесників. Вони, як і належить, уже знали про те, що сталося. 
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3. Хлопець у картатій32 піжамі 
 

Тієї ночі Василько спав погано. Прокинувся дуже рано. У вікно 

заглядав повний місяць. У хаті всі спали.  

Вася крадькома підвівся з ліжка, ввімкнув настільну лампу й, обережно 

ступаючи босими ногами, дістався до шафи. Дістав звідти завітний 

капітанський кашкет. Уважно оглянувши його, доторкнувся пальцями 

блискучих листків на козирку, а вже потім – вкотре! – надів. 

Та от лихо – помилуватися собою не можна було: велике дзеркало було 

в іншій кімнаті, а там спала мати, і спить вона чутко. Вася це знав. Правда, на 

письмовому столі лежало зовсім маленьке люстерко: в нього було видно або 

ніс, або вухо. Але нічого не вдієш – довелося скористатися ним. 

– Ти що там нишпориш? – несподівано обізвалася мати. 

Здригнувшись від несподіванки, Вася удавано байдуже відповів: 

– Та я так. Води напитись… 

– Знаю тебе. Кашкета приміряєш… 

Хлопець зітхнув і з жалем поклав дорогоцінну річ на стіл, накрив її 

газетою і ліг. Довго лежав із розплющеними очима. Невтримна фантазія 

малювала наступний ранок у райдужних барвах. 

Ось він одягає капітанський кашкет і, певна річ, найкращий свій 

костюм: кітель, перешитий з батьківського бушлата, – ґудзики на ньому 

начищені ще з вечора до нестерпного блиску, – і справжні штани кльош. 

Жаркувато буде, але ж морські капітани і в спеку ходять у повній формі.  

І затим у супроводі нерозлучних друзів, – а з ними було вже про все 

домовлено, – піде він вулицею. Люди зупинятимуться, сплескуватимуть 

руками: «Дивіться, цей хлопець врятував корабель!», «Герой». А, може, хто 

ще й скаже: «Такий малий, а вже капітан!..» 

Вася навіть заплющує очі від напливу почуттів!.. 

Заснув він непомітно. А коли прокинувся, в кімнаті було вже видно. На 

столі лежав ключ із зеленою тасьмою. Це означало, що всі пішли з хати: 

батько – на судно, мати – на базар, а дідусь – до моря, щоб відвести душу з 

від’їжджаючими рибалками. Це він робив щоранку. 

У вікно хтось обережно постукав. 

Надворі в повному зборі стояли приятелі: Дмитрик Орличенко, товстун 

Петько Безверхий, на прізвисько Калкан, і чорний, як жук, Ваня Копчений, 

прозваний «артистом» за успішні виступи на шкільній сцені в кумедних 

ролях. Приятелі посилено жестикулювали руками, роблячи виразні знаки: 

«Час, чого вилежуєшся, спанько?!.» 

Василько одягся швидко, тільки з брюками кльош вийшла неув’язка, – 

справжній гарний кльош кудись подівся. Довелось одягти брезентові штани, 

в яких їздив ловити рибу. 

Невдовзі ватага хлопчаків на чолі з Васильком, шльопаючи босими 

ногами, курним провулком попрямувала до моря. Звичайно, ніхто з друзів не 

                                         
32

 Карта́тий (про тканину, одяг тощо) – з квадратними візерунками.  
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звернув уваги на пусте зауваження баби Фені. Вона несподівано вийшла з-за 

рогу, несучи в кошику свіжу тюльку. Побачивши Василя, бабка сплеснула 

руками й закричала на всю вулицю: «Тю! Вирядився хлопчисько! Маскарад, 

чи що, у дитячому таборі сьогодні?» 

– Ходімо на дикий пляж, – діловито запропонував Ваня Копчений. 

– Звичайно, на дикий, – погодились усі. 

Тут, у приморському селищі, диким пляжем називають великий, 

обнесений парканом берег моря, де загоряють «дикуни», – тобто всі ті, хто 

користується всіма благами південної природи без курортних і санаторних 

путівок – «по-дикому». У розпал літа на пляжі збирається дуже багато людей, 

особливо дітвори. Надмірно ніжні матері, як правило, пильно охороняють 

своїх діточок від всіляких «небезпек». 

– Едику, не грай з піском! Очі засиплеш. 

– Не пірнай, Едику, – у вуха води набереш!. 

– Едику, не лежи на сонці. Згориш!.. 

Деякі з постійних відвідувачів пляжу від нічого робити могли годинами 

спостерігати за рибалкою-бичколовом, який примостився, мов сорока, на 

палі, або слухати вигадки якого-небудь підпилого рибалки – мешканця 

тутешнього селища про неймовірні морські пригоди.  

Отож, зрозуміло, що кращого місця для ватаги хлопців навряд чи 

можна було підшукати на всьому Азовському узбережжі. 

На превеликий жаль, сьогодні на пляжі мало людей. Біля половини 

відвідувачів пляжу сумлінно працювали, споруджуючи тенти. Будували їх 

просто: у пісок втикали кілочки, а зверху натягували простирадло або яку-

небудь цупку тканину, – і денний притулок курортника готовий. 

На хлопців ніхто не звертав уваги. 

Несподівано біля самого краю берега вони побачили самотнього 

хлопця в картатій піжамі. 

– Мамин синочок відбився! – закричав Ваня Копчений, по-

блазенському поводячи плечима. 

Самотній курортний хлопчик у піжамі – це ж справжній «скарб» для 

місцевої дітвори. Як правило, такого хлопчика дражнили, доки він не тікав 

щодуху, на ходу кличучи батьків на допомогу. 

От і цього разу наша ватага попрямувала до «піжамного підлітка». 

Васько оглянув його оцінюючим поглядом: 

– Гей, ти! – голосно крикнув він. 

Незнайомець мовчки подивився на хлопців, які стояли у невимушених 

позах, і нічого не відповів. 

– Ти глухий? – чіплявся Василь. 

– Ні, не глухий. А що? 

– Як тебе звуть? 

– Мене? А тобі не все одно? Ну… Толя. 

– А прізвище? 

– От причепився! Прізвище? Будь ласка: Гусинський. 

– Ага. Значить, Только́ Гусак, – швидко «переклав» Васько. 
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Только́ нічого не відповів і почав знову дивитись на море. Розмова не 

клеїлася. Тоді Василь рішуче пішов у наступ: 

– Як же ти без таточка і матінки? Ти ж одразу потонеш? Або в тебе 

буде ангіна. Чи тобі хулігани носа розквасять. А, може, тебе морський кіт 

з’їсть, – при цьому Васько зробив страшне обличчя, витріщив очі, надув 

щоки. 

Одначе і цей випробуваний метод не допоміг. Толя не втік, не покликав 

на допомогу. Він поводився прямо-таки дивно. Коли Василь знову почав 

примовляти, він одрізав: 

– Не чіпляйся. Теж герой знайшовся. Батьківський кашкет начепив і… 

Це вже було занадто! Васько підскочив до Толі та з розмаху тицьнув 

його кулаком у груди. 

– Я тобі покажу героя. Гусак! 

Ватага з погрозливим виглядом підступила ближче до супротивника. 

Але і в цю вирішальну хвилину Только́ не злякався. Він тільки відступив на 

кілька кроків. 

– Не займай, – погрозливо сказав Толя. – Битися з тобою не збираюся!  

– На море, значить, дивишся? – несподівано примирливо спитав Вася. 

– Дивлюсь. 

– А моря, напевно, не нюхав? 

– Не нюхав. Уперше бачу, – признався Только́. 

– І плавати та пірнати, мабуть, не вмієш? 

– Трохи вмію. 

– Ага, – зрадів Васько. – Давай, хто далі пірне! 

– Що ж, спробуємо, – несподівано погодився Толя. 

Серед приятелів Васька почувся схвальний гомін. До Толі підбіг 

замурзаний Ваня Копчений. Він зняв пошарпаний картузика-млинчика і 

театрально вклонився. 

– Прошу роздягатися, благородний Гусак! – глузливо промовив він. – 

Як тонутимеш – то бульби пускай побільше. Може, витягнемо тебе, як мокру 

курку. Маєш честь пірнати із самим Васько́м Збандуто. Знай: пірнає він, як 

дельфін… 

Його перебив Василь. 

– Калкан, будеш суддею. 

Хлопчики швидко роздяглися. Вони стояли поруч. Один – обпалений 

південним сонцем, кремезний, із скуйовдженим рудим волоссям, другий – 

високий, тонконогий, старанно зачесаний. 

Арбітр зайняв зручну позицію. 

– Пірнати на ба́йду. Он ту, з зеленою кормою, – і Петько́ показав на 

човен, що стояв на якорі недалеко від берега. 

– Приготувались… і… три! 

Одночасно сплеснула вода. Два хлоп’ячих тіла щезли в морській воді. 

Минуло кілька десятків секунд. Пирхаючи і відпльовуючись, Васько виринув 

недалеко від човна. Він здивовано оглядався. 

– А де ж цей… Гусак? – запитав він. 



67 

– Не з’являвся, – коротко відповів Петько-суддя, занепокоєно дивля-

чись на воду. – Щось довго немає. Ще втопиться!.. 

У цей час за човном показалась голова Толька́. Спритно розмахуючи 

руками, хлопець швидко плив до берега… 

– Оце да-а-а… Здорово! – не стерпів суддя. 

Підбігли до переможця й інші підлітки. 

– Ти звідкіля такий? 

– З Москви. 

– Ти, мабуть, живеш на Красній площі? 

– Ні, на Арбаті. 

Жоден із цих рибальських синів ще не бував у Москві і, звичайно, не 

уявляв, що це за Арбат, але всі мовчки схвально закивали головами. 

– А де ж ти так пірнати навчився? У Москві, здається, моря нема. 

– У басейні. Я розрядник… 

Хлопчики знов закивали головами, мовляв, зрозуміла справа – басейн! 

Усіма забутий Васько нашвидку одягся і сумно поплентався додому. 

Хлоп’яча злість закипала в його грудях. Він будував фантастичні плани 

помсти. «Нехай тільки тепер підвернеться! Нехай!.. Я ж його… Знатиме… 

Запам’ятає…» – шепотів він. 

 

А тимчасом Толя продовжував дивитися на море. Він бачив, як на 

горизонті показалася шхуна. Вона швидко наближалася. Біля берега судно 

зменшило хід, донісся скрегіт якірного ланцюга. Только́ зрадів, коли побачив 

на борту судна чіткий напис «Урал». Незабаром від «Уралу» відокремився 

човен. У ньому сиділо троє: двоє – на кормі, один – на веслах. 

Коли човен був уже близько від берега, Толя крикнув: 

– Дядьку Федоре! 

Чорновусий рибалка, що сидів на кормі, підвівся на весь зріст і, 

приклавши долоні рук до очей, подивився на хлопчика. 

– Та це ж Только́! Щоб мене дельфін проковтнув, – він і є, племінник! 

На березі відбулася радісна зустріч. 

– Ого, ти підріс! Певно, вже у шостому? 

– У сьомому, – поправив Толя. 

– Це добре. А де ж мати з батьком? 

– Не приїдуть. Зайняті. 

– Так ти сам прикотив? 

– Так, самостійно. На всі канікули, – серйозно, з почуттям гідності 

відповів Толя. 

– Бач, який! Весь у батька! – захоплювався рибалка. – А я твого листа 

одержав. Поїдеш на краснолов33. 

 

 

 

                                         
33

 «Краснолов» – «лов осетрових».  
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4. Юнга на один рейс 
 

Опівночі вони вийшли з хати й одразу поринули в темряву південної 

ночі. Тримаючись за рукав брезентової куртки дядька Федора, Только́ 

невпевнено крокував вулицею. Жодного вогника або перехожого – 

рибальське селище спало. Величезний купол неба був усіяний яскравими 

зірками. Толя легко знайшов знайоме сузір’я. Велика Ведмедиця повисла над 

обрієм, піднявши свій хвіст. 

«Дивно, – розмірковував хлопчик, – у Москві Ведмедиця маленька, а 

тут он яка велика». 

Задерши голову, хлопець ішов, милуючись нічним південним небом, і 

незабаром, як і слід було чекати, спіткнувся й розтягнувся в пилюці. 

– Ти сонний, чи що? – спитав дядько Федір. 

– Та ні, зірки… 

– Які зірки? – не зрозумів дядько. – Стій, ми до моря вийшли. 

В обличчя повіяло запахом прілих водоростей. Долинув приглушений 

стукіт моторів, неподалік сяйнули сині й червоні вогники. 

– Гей, на «Уралі»! – щосили гукнув дядько. 

Одразу ж глухо відгукнулось: 

– Єсть на «Уралі». 

– Шлюпку подавай! 

Невдовзі почувся плюскіт води. Десь поруч зашарудів черепашник. 

– Де ви? – пролунав хрипкий простуджений голос. 

– Тут!  

Дядько Федір схопив за руку Толю, а через кілька кроків вони опини-

лися біля човна. 

– Це ти, Рідненький? – спитав дядько Федір. 

– А то ж кому поночі блукати? 

– Відправ хлопця на судно, а в мене на березі ще діло є. Це наш юнга 

на один рейс. Толя, синок Петра Гусинського. Пам’ятаєш такого? 

– Аякже, пам’ятаю… Добрі рибалки не забуваються. Головатий був. У 

міністерстві зараз! 

Рідненький на мить замовк; було чути, як він щось перекладав у човні. 

– А от хлопця даремно в море. – За мить промовив він: – У Москві ріс. 

Хитавиця замучить його... А втім, хай як знає, – раптом погодився рибалка. – 

Сідай на корму. Та швидше, рідненький, зараз з якоря зніматись будемо… 

Коли постать дядька Федора зникла у темряві, а шлюпка, похитуючись 

на дрібній хвилі, відпливла від берега, Только́ почув: 

– Віра34! Ще раз віра!.. 

Кричали хором. Серед голосів виділявся голос хлопця, який здався Толі 

дуже знайомим. Толя міг поклястися, що то кричав рудий хлопчисько у 

капітанському кашкеті – Василь Збандуто… 

                                         
34

 Віра (командне слово в такелажників, будівельників, що означає «підіймай!» «вибирай!»; італ. 

virare – «повертати»), майна («опускай» < італ. ammaina – «згортай вітрила; опускай донизу!»),  
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По вірьовочній драбині Толя виліз на палубу шхуни. Тут у темряві 

снували якісь постаті. Скреготів ланцюг. Хтось крикнув: 

– Якір на палубі! 

І одразу ж пролунала команда: 

– Малий! 

Забуркотів мотор, здригнулася палуба під ногами, заплюскотіла вода. 

Шхуна рушила у відкрите море. 

Только́ стояв на палубі, притулившись до бортових поручнів. Перед 

очима, віддаляючись, замиготіли поодинокі вогники рибальського селища. 

Палуба спорожніла. Темрява. Тільки на щоглі блищав вогник. 

Легкий морський вітерець куйовдив волосся Толі, а хлопець жадібно 

слухав цю незвичну для москвича симфонію нічного моря. 

– Чого це ти зажурився? 

Только́ від несподіванки здригнувся. Поруч стояв поважний рибалка. 

Голос знайомий. Та це той же Рідненький! 

– Ходімо на ка́мбуз35. Будемо обід варити, – запропонував рибалка. 

Крутим вузьким трапом спустилися в трюм і опинились у маленькому 

п’ятикутному приміщенні. Яскраво світила електрична лампа. У кутку горіла 

чавунна пічка. Запах духмяного перцю, цибулі, лаврового листу заповнював 

камбуз.  

Тепер хлопець міг добре роздивитися рибалку Рідненького. Це був 

широкоплечий чоловік з дещо похмурим засмаглим обличчям і кудлатими 

бровами, з-під яких дивилися добрі голубі очі. 

– Картоплю вмієш чистити? – спитав Рідненький. 

– Навчився. 

– Тоді сідай ось там біля кошика. Ніж на полиці. Лушпиння у відро. Та 

щоб ні смітинки. Зрозумів? 

– Зрозумів. Юшку будемо варити? 

Рідненький посміхнувся. 

– Усі так думають. Де рибалка – там і юшка. Ні, рідненький, 

звичайнісінький борщ із півнем на обід, а на сніданок – картопляне пюре з 

м’ясними котлетами. 

– А я думав – юшку! – розчаровано протягнув Толя. 

Хлопець зручно влаштувався на маленькій лавочці та зосереджено 

взявся за роботу. 

Деякий час мовчали.  

Рідненький жодної хвилини не сидів на місці: майже нечутно рухався 

по малесенькому приміщенню камбуза і, хоч був незграбний на вигляд, 

нічого не перекидав.  

Рибалка часто заглядав у каструлю, брав із шафи різні пакуночки і, 

прицілившись одним оком, насипав з них щось у ложку й кидав у окріп. 

                                         
35

 Ка́мбуз (від нід. kombuis) – приміщення на кораблі, пристосоване та призначене для 

приготування їжі (кухня). На кораблі камбузом також називається чавунна або залізна піч із 

казаном.  
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Зрідка черпав ополоником борщ, взявши вариво у рот, заплющував очі та так 

і застигав на місці з піднятою вгору патлатою головою. Потім говорив: 

– Так, рідненький, ще лаврового листику та сольки… Так, рідненький, 

ще крапельку сольки… 

І тут Толя зрозумів, чому цього рибалку всі називають Рідненьким. 

– Ви куховар? – спитав хлопець. 

– Рибалка я. А куховарами в нас усі бувають. По черзі. 

– А що таке краснолов? 

Рідненький ніби чекав цього запитання. Від нього Толя довідався, що 

шхуна «Урал» тримає курс на Залізинську банку. Швидкість руху 9 миль на 

годину. На Залізниці кілька днів тому висипано «посуд» – сітки-ахани, в які 

потрапляють краснюки. Це найцінніший сорт риби.  

Колись наші предки все гарне, хороше, чудове називали «красним»: 

красна дичина́, красний товар, красна діви́ця, красне слово, Красна площа. В 

Азовському морі ловиться така красна риба, як білуга, осетер, севрюга. 

Трапляються білуги вагою з тонну і навіть більше. Наступного ранку «Урал» 

кине якір на Залізинській банці. 

– А що це за банка така… Залізинська?.. Казан якийсь у морі стоїть? – 

поцікавився Толя. 

– Я й забув, що ти москвич. Моря не знаєш, – промовив Рідненький 

серйозно. – Так я тобі поясню. Бачиш цей стіл? Він рівний. Таке загалом і 

морське дно, та тільки не зовсім воно рівне. Є на дні плоскі підвищення. – 

При цьому Рідненький поставив на столі догори дном алюмінієву тарілку. – 

Тут ось, над цими підвищеннями, мілко. Ці місця і звуться «банками». Банки 

у нас мають свої назви. Тут є Сіра Могила, Червоний Перевал, Залізинська. 

На банках водиться різна риба: корму там багато – черепа́шки36, морські 

черв’яки. Красна риба особливо полюбляє гуляти на міляка́х37. 

Від Рідненького Только́ також дізнався, що на шхуні є ще один 

хлопець, син бригадира Прокопа Гнатовича – Васько, і що цей хлопча́к 

нагороджений справжнім капітанським кашкетом за те, що разом з дідусем 

відтягнув з каналу міну. 

– Його прізвище Збандуто? – насторожився Толя. 

– Він і є. Звідки ти знаєш? 

– Ми вже познайомилися… 

І ось сніданок був готовий. Рідненький порадив Толі «на вітерці 

провітритися, на сонечку обігрітися й море подивитися». 

Піднявшись на палубу, Только́ зажмурився від яскравого сонця. Перед 

ним була безмежна морська гладінь. Мартини ліниво літали поруч зі 

шхуною, яка здавалася маленькою шкаралупкою, загубленою серед 

сріблястого водного простору. 

Хлопець з цікавістю оглядав рибальське судно й раптом побачив 

                                         
36

 Черепа́шки = му́шлі. Красна риба живиться такими дрібними черепа́шками: абра (сіндесмія), 

мія, гідробія. Осетри також поїдають хамсу, молодь бичків. 
37

 Міля́к (розм.) – мілина́, мілке місце, банка.  
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Василя Збандуто. Той стояв за штурвалом шхуни. Він був у смугастому 

тільнику, брюках «кльош», тільки без кашкета. Рудий йоржик на голові 

скуйовджений.  

Василько теж помітив москвича, але навіть не глянув на нього, тільки 

ще більше випнув груди і, вдивляючись у якусь цятку на обрії, несамовито 

завертів штурвал. 

– Не пусту́й, Васько!.. – захвилювався вахтовий, який дрімав у рубці., – 

Тримай заданий курс – 132, а то у Вітрів Кут вріжешся!.. 

Василько уповільнив рухи.  

Только́ мовчки вдивлявся в морську далечінь… 

 

 

5. Срібна табакерка 
 

Рідненький мав рацію. Наступного ранку «Урал» кинув якір біля 

Залізинської банки. Команда судна висипала на палубу. Скупчившись біля 

борту і прикривши долонями очі від сліпучого ранкового сонця, всі дивилися 

на зморшкувату поверхню моря. Только́ теж дивився на воду і нічого не міг 

зрозуміти. Море як море – безкрає, одноманітне.  

Що ж цікавить рибалок? 

– Махалка! Справа махалка! – гаркнув бригадир Прокіп Гнатович. 

І тільки тепер хлопець побачив, як з моря виринув якийсь чорний 

предмет, кілька секунд спокійно погойдався на хвилях і раптом знову стрімко 

поринув у воду. 

Радісно зустріли рибалки появу махалки: 

– У сітках риба! 

Почалася підготовка до краснолову. На воду спустили великий 

чотиривесельний човен. У нього поклали довгу широку дошку, багор, 

бамбукову жердину з важким свинцевим наконечником (цю палку рибалки 

називали «чеклуша») і звичайну подушку у квітчастій наволочці. Бригадир і 

чотири рибалки, в тому числі Рідненький і Толя, вирушили до махалки. 

Прокіп Гнатович розвів руками і, підозріливо глянувши на Толька́, 

пробурчав: 

– Не подобається мені цей дитячий садок. Одна морока… 

Рибалки налягли на весла. У тому місці, де з’явилася махалка, човен 

зупинили. Коли чорний предмет (це була в’язка просмалених поплавців) 

знову виринув, його підхопили й швидко заходилися витягати з води товсту 

вірьовку, до якої кріпився ахан. 

Рідненький поклав упоперек корми дошку, а зверху – подушку. 

Бригадир ліг грудьми на подушку так, щоб його голова повисла над водою, 

почав вибирати снасть. Раптом завирувала вода, і не встиг Толя й оком 

моргнути, як рибалки підхопили баграми й кинули на дно човна велику 

рибину з жовтим черевом. Звиваючись, вона ковтала повітря круглим 

беззубим ротом. 

– На почин осетерок, – потираючи руки, крякнув бородатий рибалка. 
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Раптом снасть сильно смикнуло. Похитнувся човен. 

– Здоровенна білужина, – прохрипів бригадир, ледве підтягуючи 

вірьовку з гачками.  

Только́ бачив, як налилася кров’ю потилиця бригадира. Всі, хто був у 

човні, насторожились. От на поверхні води з’явився великий сірий трикутний 

плавець. 

– Чеклушею! – скомандував бригадир. 

Рідненький схопив бамбукову жердину і розмахнувся. 

Але тут сталося зовсім несподіване. Човен нахилився, бригадир, не 

втримавшись, упав за борт і зник під водою. На хвилях плавно загойдалася 

квітчаста подушка. 

– Прокопе Гнатовичу! – розгублено вигукнув хтось. 

– Стрибайте у воду, ріжте снасті! – очманіло крикнув бородань. 

Цей крик і повернув Толька до реальності. Не роздумуючи, хлопець 

схопив ніж і кинувся у воду. 

За кілька секунд біля борту з’явилася голова бригадира. Він нічого не 

бачив: сорочка обліпила голову. Осторонь виринув Толя. Рибалки полегшено 

зітхнули. Міцні руки підхопили обох і втягли в човен. 

– Рука, – прохрипів бригадир. 

Тільки тепер усі побачили, що ліва рука бригадира, вище ліктя, 

поранена. Текла кров. 

– Хто перерізав снасть? – спитав бригадир. 

– Только, синок Петра Гусинського. Ось він, – бородань підштовхнув 

Толю вперед. 

– Так це ти?!. – запитав Прокіп Гнатович. 

Бригадир уважно, ніби вперше бачив, глянув на хлопця. Потім 

поривчасто обняв його здоровою рукою і скупо, по-чоловічому поцілував у 

щоку. 

– Дякую, не забуду. Та ти й пірнаєш, мов чуларка-кефалька! Весь у 

батька… 

Білугу витягли, піднявши снасть з іншого кінця. Величезна рибина 

лежала на палубі шхуни. Бородань ретельно обмацував виблискуюче на сонці 

черево риби, а всі стояли навколо і з цікавістю стежили за його спритними 

пальцями. 

– Ікряна, – авторитетно сказав рибалка. 

Бородань коротким кривим ножем розпоров черево. Ікру підібрали і 

кілька хвилин тримали в бочці у міцному розчині солі. Потім її переклали в 

марлеві мішечки і підвісили на грот-щоглі. Так її доставлять на рибозавод. 

У великому, схожому на гумовий мішок, шлунку білуги Рідненький 

знайшов дивні речі: халяви чобіт, дві заржавілі консервні банки і якийсь 

довгастий, ніби мильниця, предмет. Рибалка повертів його в руках. 

– Портсигар. Здається, срібний. 

– Теж сказав… портсигар. Це табакерка старовинна, – зауважив 

бородань. – Колись усякі купчики та барони з неї в ніс тютюнець напихали. 

Бригадир узяв табакерку й покликав хлопця. 
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– Візьми, Только́, цю штуковину. Пам’ять буде. Білуга ж знаменита… 

У цей час і підійшов до Толі Василько. 

– Цю штучку треба в музей, – промовив він. 

Только́ поклав табакерку в кишеню й нічого не відповів. 

– Давай товаришувати! – зовсім несподівано запропонував Вася. 

– А як же ми будемо товаришувати? 

– Поклянемось у вічній дружбі, по-морському. Ти врятував мого 

батька. 

– По-морському? Як це? 

Василько нахилився, підставивши голову. 

– Рви! – сказав він. – Пук волосся рви, тільки на маківці. 

Ще нічого не розуміючи, Только́ машинально схопив пальцями пучок 

жорсткого рудого волосся й смикнув: у руці нічого не залишилось. 

– Дужче рви, намотуй на палець, – порадив Вася. 

Після кількох спроб у Толиних руках опинився пучок волосся. Ту ж 

операцію Вася проробив і на Толиній голові. Після цього він з’єднав волосся 

разом і старанно скачав з нього пухнасту кульку. Потім витяг з кишені хлібну 

м’якушку й заліпив у неї волосся. Кулька полетіла за борт. 

– Дружба навіки, море свідок, – урочисто промовив Василь. – А тепер я 

тобі покажу секретне місце. Бички там беруться один за одним. Ось такі, – і 

Вася розвів руками майже на півметра. 

– А хіба такі бички бувають? 

– Ого-го! Ще більші бувають, – фантазував Василько. 

Обидва замовкли. 

– Про що ти мрієш? – раптом запитав Толя. 

– В якому сенсі «мрієш»? 

– Ну, ким думаєш бути? 

– Ця справа ясна. Моряком, – швидко відповів Вася. 

– А я про відкриття думаю. Хочеться мені в гори, руди всілякі 

знаходити або різні старовинні речі… – зітхнув Толя. 

 

 

6. Ростислав Андрійович 
 

– Заходьте-заходьте. Чим порадуєте? – такими словами привітно 

зустрів Василька і Толька́ науковий співробітник краєзнавчого музею 

Ростислав Андрійович38. 

Кімната, до якої ввійшли хлопці, була незвичайна. Передусім, впадала 

в очі велика кістка, що лежала на письмовому столі. А на полицях і поличках 

було багато чучел різних птахів та звірків. Тут же лежали якісь камені. 

Сам Ростислав Андрійович сидів на стільці біля вільного краю 

                                         
38

 Як повідомила дружина письменника Катерина Миколаївна Огульчанська, прототипом образу 

цього наукового співробітника краєзнавчого музею став відомий бердянський дослідник, колега 

автора Ростислав Андрійович Костюченко.  
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письмового столу. Перед ним на газеті лежав мертвий кажан; поруч 

виблискували пінцети, ланцети, ножиці. 

Працівника музею хлопці уявляли не інакше як сивим дідусем, 

неодмінно з бородою. Побачивши ж Ростислава Андрійовича, друзі 

розчарувалися. Це був звичайнісінький молодий чоловік з вузьким обличчям 

і тонким горбатим носом, на якому сиділи окуляри в залізній оправі. 

– Ми принесли це… – нерішуче сказав Только́ і поклав на краєчок 

столу загорнуту в папірчик табакерку. 

– Зараз подивимось, що воно за «це»…, – посміхнувшись куточком 

рота, проговорив науковий співробітник. 

Він повільно розгорнув папірчик і, озброївшись великою лупою, почав 

розглядати табакерку. 

– Дивно, дивно, – задумливо проговорив він. – Ця штукенція, очевидно, 

знайдена в шлунку. Дуже дивно. Не зрозумію тільки, чиєму… Очевидно… 

– Риби, – підказав украй здивований Толя. 

– Цілком вірно, риби. Окис шлункового соку добре виражений на 

сріблі. 

Потім Ростислав Андрійович розкрив табакерку, обережно, як 

дорогоцінність, висипав на аркуш паперу все, що в ній було, і з інтересом 

продовжував розглядати стулки табакерки зсередини. 

– Дуже, дуже цікаво!.. Уявіть собі, тавро виробів Фрол Кариспонт! 

Чудово, чудово… 

Хлопці стояли біля столу і пильно дивилися на свою знахідку, але 

нічого особливого не бачили. 

– Фрол Кариспонт – це кінець вісімнадцятого століття, – продовжував 

співробітник музею. – Він був одним із найкращих петербурзьких майстрів 

по сріблу. Виготовляв різні дрібнички для знаті. 

У хлопців склалось таке враження, що Ростислав Андрійович читає 

якийсь довідник. 

Відклавши табакерку вбік, співробітник музею почав уважно 

розглядати висипаний з неї темно-коричневий порошок. 

– Так, нюхальний тютюнець зберігся, – промовив задоволено, але без 

особливого ентузіазму Ростислав Андрійович. 

Зате невеликий клаптик паперу з табакерки несподівано викликав у 

Ростислава Андрійовича бурхливе захоплення. 

– Це неймовірно! – вигукнув він, обертаючись до хлопців. – Золоті мої, 

це ж скарб!.. Ви знайшли ключ від багаторічної загадки… Зараз вам усе стане 

зрозуміло, – він з незвичайною спритністю зник за дверима. 

Хлопці, що залишилися в кімнаті, збентежено дивились один на 

одного. 

– Як ти думаєш, – першим порушив мовчання Вася, – це справжній 

науковець? Якийсь він… 

– Метушливий, – невпевнено сказав Толя. – Правда, батько мені 

говорив: «Хто гарячиться – той близько до серця приймає». Припала йому до 

серця ця коробочка з нюхальним тютюном. 
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У цей час до кімнати вбіг Ростислав Андрійович. У руці він тримав 

шкатулку, обтягнуту чорним оксамитом. 

– Дивіться сюди! – Ростислав Андрійович відкрив шкатулку і дістав з 

неї невеликий пакунок. У пакунку був клаптик паперу з обірваними краями. 

– Цей документ знайшли у пляшці, яку сімнадцять років тому рибалки 

витягли сіткою з дна моря на Залізинській банці. 

– На Залізинській?! – мимоволі вигукнув Только́. 

Ростислав Андрійович зацікавлено глянув на нього. 

– Так, на Залізинській банці, – підтвердив він. – Пляшка, мабуть, 

затонула тому, що спохвату її погано закупорили. У ній був важливий 

документ. Але вода знищила все, що було написано чорнилом. Збереглося 

якесь креслення, можливо, план ділянки морського берега, і напис олівцем. 

Ось він. 

Хлопці схилилися над таємничим аркушиком пожовтілого паперу і 

прочитали якийсь незрозумілий напис: «Під… ш… 46°05′ пе… 

meridionalis…» 

Прочитали і мовчки перезирнулись. Уважно спостерігаючи за ними, 

науковець пояснив: 

– Вам, певна річ, важко це зрозуміти. Тут згадується латинське 

найменування південного слона. Цілого кістяка цієї викопної тварини ще не 

знайдено ніде… Надзвичайно цікаво!  

Хлопці знову перезирнулися. А Ростислав Андрійович вів далі: 

– Бачите, яку загадку поставила перед нами пляшка з Залізинської 

банки. Тим більше, що в записці є ще букви «пе…»; це, мабуть, «печера». 

Але географічної довготи тут не вказано. А в записці з табакерки вказана 

довгота цієї таємничої печери. Про це свідчать креслення. Вони аналогічні в 

обох записках – як з пляшки, так і з табакерки.  

Автором цих документів, швидше за все, була одна людина. Це майже 

неймовірно, але факт. Отже, ви, хлопці, станете зараз свідками історичної 

події. Так, так, історичної! – дещо патетично закінчив науковий співробітник. 

Ростислав Андрійович підійшов до великої карти Азовського моря, що 

висіла на стіні, досить швидко зробив помітку в бухточці на північному 

узбережжі моря. Хлопці, затамувавши подих, стежили за кожним рухом цієї 

цікавої людини. 

– Ось тут. Бухта Вітрів Кут, – оголосив Ростислав Андрійович. 

– Вітрів Кут!.. – мимоволі вирвалося у Василька: він пригадав 

розповідь свого дідуся про той Кут. 

Співробітник музею подивився на нього. 

– Так, хлопче! Все говорить про те, що в цій бухті, можливо, понад сто 

років тому, якась невідома нам експедиція виявила в печері кістяк південного 

слона. Але екіпаж експедиції, очевидно, загинув у морі, в районі Залізинської 

банки. 

Посадивши підлітків біля себе, Ростислав Андрійович попросив по 

порядку розповісти історію знахідки. Вислухавши докладну розповідь, 

запитав: 
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– Значить, Залізинська? 

– Там, – підтвердив Василько. 

– Гаразд. Треба виряджати експедицію у Вітрів Кут. Обов’язково треба. 

Ось тільки заковика – всі співробітники музею в роз’їзді. А мені б двох 

помічників ще. 

Хлопці черговий раз перезирнулися. 

– Може… Може, ми могли б? – нерішуче запитав Толя. 

Науковець відповів не одразу. Він підійшов до карти Азовського моря 

і, як здалося друзям, дуже довго дивився на крапку, поставлену ним на 

північному узбережжі. 

Потім обернувся до хлопців. 

– Ну, що ж… Згода. Будете моїми помічниками. – І, знову глянувши на 

карту, закінчив: – Вирушаємо в неділю, 27 червня. На три-чотири дні. 

Доберемося з рибалками. Зрозуміло? Тільки батьків попередьте. Щоб вас із 

міліцією не шукали. 

– Спасибі! – не витримав Василько. – От чудово! На «Уралі» поїдемо. 

Бригада туди за бичками виїздить. Домовлюсь з батьком. Він у мене 

бригадир!.. 

 

Коли хлопці пішли, Ростислав Андрійович сів за стіл і деякий час сидів 

нерухомо й дивився в одну точку. Потім, озброївшись пінцетом, 

приготувався було розітнути кажана, але знову відклав пінцет. Працювати 

він уже не міг. 

Потім його увагу привернула етикетка, прикріплена до ніжки кажана. 

На клаптику паперу було написано: «Доставив кажана начальник бухти 

Вітрів Кут Силантій Абакумович Перепічка». 

 

 

7. Вітрів Кут 
 

«Урал» ішов уздовж спадистого берега Азовського моря. Дув попутний 

східний вітер – левант. Вечоріло. 

– Праворуч від борту бухта Вітрів Кут, – оголосив Прокіп Гнатович, 

широко змахнувши рукою у північному напрямку. 

Члени експедиції – неважко догадатися, що то були Ростислав 

Андрійович та його юні помічники Васько́ і Только́, – стояли біля правого 

борту шхуни. Вони дивилися на досить стрімкий берег. Це був звичайний 

азовський берег – плоский суглинковий уступ. Освітлений вечірнім сонцем, 

він здавався палево-рудим39, аж муся́нжевим40 – таким, як поля дозрілих 

хлібів, що виднілися на обрії. 

В одному місці море далеко врізалось у материк, утворюючи досить 

велику бухту. Це, власне, й був Вітрів Кут. У центрі бухти, під крутим 

                                         
39

 Па́левий – блідо-жовтий колір з рожевим відтінком.  
40

 Муся́нжевий = мося́жний – кольору лату́ні (сплаву міді з цинком).  
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берегом, виднівся маленький будиночок. 

– Хатинка хазяїна Кута, Силантія Абакумовича Перепічки, – пояснив 

Прокіп Гнатович. – Цікава людина. Колись був рибалкою, а зараз одамашок41 

збирає. А втім, познайомитесь. 

Біля входу в бухту «Урал» кинув якір. Вхід у Вітрів Кут заступало 

гостре підводне каміння. Вода в протоці вирувала й пінилась. 

Спустили човен. На палубі зібрались усі рибалки. 

– Через три дні чекайте. Заїдемо, – пообіцяв на прощання Прокіп 

Гнатович. 

У човен навантажили експедиційне спорядження: намет, заплічники42, 

саперні лопатки. Доставити на берег експедицію охоче погодився 

Рідненький. З того пам’ятного рейсу на краснолов рибалка полюбив хлопців, 

а особливо подобався йому Только́: «Рибальської крові хлопець», – часто 

говорив він. 

Ледве човен пересік узвал43 – вхід у бухту, – як його почало нещадно 

ки́дати з хвилі на хвилю. Побачивши розгублені обличчя пасажирів, 

Рідненький усміхнувся і пояснив: 

– Тутечки завжди так. На морі штиль, а в бухті неспокійно, зиб44. 

Звідси і назва така – Вітрів Кут. Вітерець тут крутиться-вертиться завжди, а 

вода завзято забирає берег. Он якенну бухту вигризли хвилі!.. 

Над затокою кружляло безліч мартинів. З пронизливим криком вони 

проносились біля самого човна. Побачивши птахів, Ростислав Андрійович 

пожвавішав. 

– Яка різноманітність видів!.. – вигукнув він. – Хлопці, бачите великого 

мартина? Он ту пташку, що з чорними махівками? Типова срібляста 

реготуха. Поруч птах з чорною головою – це вже мартин звичайний45. А 

крячків он скільки! Ото крячо́к чорний, он крячок світлий, а ось чегра́ва46… – 

пояснював він. 

Несподівано з’явився стрімкий чорний птах. Зробивши високо в небі 

велике коло, він кинувся на чорноголового мартина, який тримав у дзьобі 

рибину. 

– Дивіться, яструб! – крикнув Толя. 

– Це, чого доброго, сокіл, – сказав Вася. 

– Ні, це, хлопці, поморник47. Він мартинів не чіпатиме, його цікавить 

                                         
41

 Автор пояснює значення цього слова кількома сторінками пізніше.  
42

 Заплі́чник – заплічна сумка, рюкза́к.  
43

 «Узвал» – «мілина». Типовою особливістю прибережної смуги Азовського моря в Північному 

Приазов’ї є наявність низки мілин («узвалів»).  
44

 Зиб, бри́жі – дрібні хвилі на злегка сколиханій поверхні води.  
45

 Вид Мартин звичайний (Larus ridibundus) – один з найпоширеніших мартинів у світі: його 

загальна чисельність перевищує 4 млн. особин. 
46

 Чегра́ва або Крячо́к каспі́йський (Hydroprogne caspia) − птах родини Мартинових.  
47

 Поморники – морські хижаки. Полюють на рибу у морі, збирає на березі морських тварин, яких 
викинуло хвилями, тощо. Для поморників характерний клептопаразитизм – вони крадуть 

здобич в інших птахів. Живляться також падаллю, нападають на хворих птахів, грабують гнізда 

інших птахів, забираючи яйця та пташенят.  
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їхня здобич, – пояснив Ростислав Андрійович. 

І справді, щойно мартин зронив рибу, як чорний переслідувач спритно 

підхопив її в повітрі і зник з очей. 

Поки пасажири стежили за птахами, човен наблизився до берега. Там їх 

чекала чорна з білими кудлатими вухами дворняжка. Собака сидів і уважно 

стежив за кожним рухом суденця. Коли ж човен ткнувся носом у береговий 

пісок, собака мовчки відскочив убік. 

– Бобик, Бобик, на, на!.. – покликав пса Василько.  

Але пес не рушив з місця, тільки недовірливо крутнув хвостом, а затим 

з гучним гавкотом кинувся до хатинки, стрибаючи сходами, вирізаними в 

суглинковому обриві. 

Одразу двері будиночка відчинилися, і на порозі з’явився невисокий 

дідок у білій сорочці з закоченими вище ліктя рукавами, в смугастих штанях 

і, незважаючи на спеку, в рибальських чоботях. Старий у супроводі 

дворняжки не поспішаючи, спустився сходами до моря. Собака було кинувся 

на хлопців. 

– Цить, Шустик! – гримнув на нього старик, а потім звернувся до 

прибулих. 

– Доброго здоров’я! 

Голос його – соковитий бас, – зовсім не відповідав зовнішності: 

складалося враження, що говорить хтось інший за його плечима. Здивувались 

члени експедиції і тому, що старий не розпитував, хто вони і чого завітали, а 

одразу ж почав допомагати розвантажувати човен. 

Рідненький попрощався і поплив назад на «Урал». 

До заходу сонця весь експедиційний багаж перенесли до хатинки. На 

крутому суглинковому стародавньому зсуві поруч з будиночком під 

очеретяним дахом виріс білосніжний похідний намет. 

Хазяїн Вітрового Кута Силантій Абакумович був радий гостям. Він 

запросив Ростислава Андрійовича в хатинку. Хлопці побігли купатися. 

У будиночку було чисто і затишно. Скрізь виднілися засушені рослини, 

акуратно закантовані під скло. 

– Гербарій! Що за диво! Та звідки він у Вас, Силантію Абакумовичу? – 

спитав науковець. 

– Онука моя Рая мудрує. Минулим літом тут побували вчені люди. 

Траву всяку збирали. От і вона навчилася цієї справи. – І трохи помовчавши, 

Силантій Абакумович замріяно додав: – Увесь наш рід – чоловіки і жінки – 

споконвіку рибалками були. А вона, себто онучка Рая, квіточки сушить. Весь 

вільний час возиться з ними, назви різні знає. 

І незрозуміло було, захоплюється старий своєю онукою чи засуджує її. 

– А де ж зараз Рая? – запитав Ростислав Андрійович. 

– Та зі мною всі літні канікули живе. Перейшла у восьмий клас. А 

ниньки в село побігла матір провідати, скоро повернеться. 

У цю мить надворі знялася якась метушня. Двері відчинились, і в 

кімнату ввірвалися хлопці і Рая. Виявляється, вони вже встигли 

познайомитись. 
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У дівчини було світле волосся, заплетене в одну косичку, на дещо 

блідуватому обличчі виділялися великі пустотливі чорні очі. Дівчина 

розмовляла з хлопцями, як із нерозлучними друзями. 

– От добре, – захоплено говорила Рая. – Завтра обов’язково покажу вам 

кущ барбарису. Справжній красень! Ось побачите… 

– Який там барбарис, – поважно промовив Василько. – Ми тут у 

важливій справі. 

– Хм! Подумаєш! У важливій справі… 

– Факт, у важливій. Слона будемо шукати, – випалив Только́. 

– Слона? – здивувалася Рая. – Дідусю, ти чуєш? Вони слона 

ловитимуть у Вітровому Куті! – і дівчина дзвінко засміялася. – Так ви ж 

заблудилися. Вам треба трохи далі: в Індію! А потім завернути й до Африки. 

Там можна і нільського крокодила прихопити, – не стихаючи, цокотіла 

вона… 

Хлопці перезирнулися. Їм, певна річ, стало шкода цієї дівчини, яка не 

знала, що у Вітровому Куті десь у печері має бути величезний кістяк слона. 

Только́ мовчав і, здавалося, байдуже слухав, але Васи́лько спалахнув. Він 

почервонів і, часто кліпаючи рудими повіками, болісно обдумував, як 

відповісти цьому нерозумному дівчиську…  

Виручив Ростислав Андрійович. 

– Так, ми прибули сюди з завданням – знайти кістяк слона, – сказав він 

серйозно. – Звичайно, не індійського і не африканського, а кістяк так званого 

південного слона. Ці слони вимерли близько мільйона років тому. 

– То, значить, за слоновими кістками завітали? – перепитав Силантій 

Абакумович. – А я думав одама́шком цікавитесь.  

– А що таке одамашок48? – запитав Только. 

– Та це ж морська трава або камка́49! – відповів господар. – Наша бухта, 

скільки й віку, одамашком славиться. Ця річ добротна тут, м’яка, як шовк. 

Першого сорту крісла та всілякі матраци набивають кутівським одамашком. 

– Знову одамашок? – несподівано обурилась Рая. – Дідусю, та це ж 

зосте́ра, морська водорость, із родини… 

– Ну, поїхала тепер! – невдоволено пробурчав дід. – Зостера, всякі 

родини!.. Берись-но краще, онучко, за юшку. Гостей юшкою з риби 

почастуємо. Свіжі бички в льосі50. Сьогодні наловив… 

Коли нічне небо сховало від очей море й кручі Вітрового Кута, на 

високому березі запалало багаття. Тут зібрались усі - і мешканці бухти, і їхні 

гості. На залізному триніжку над багаттям висів казан, біля якого поралася 

                                         
48

 Одама́шок – від «адамашка» (синоніми – адамашок, єдамашок, дамаск, дамаст) – однотонна 

лляна, бавовняна або шовкова тканина з жакардовим візерунком, що виділяється від тла 
переплетенням. Адамашку використовують для о́бру́сів (скатерти́н), ковдр, меблевої оббивки. 

Назва походить від міста Дамаск в Сирії. Назву «одамашок» висушеним водоростям, певно, 

дали за їхню м’якість, подібну до м’якості тканини адамашку. 
49

 Камка або дамаст, качма – старовинна шовкова іранська або китайська тканина з розводами. 
Назва запозичена з татарськ., казах., киргиз., алтай. kamka – «тканина з шовку, схожа на атлас». 

50
 Льох – підвал; спеціально обладнана яма зі східцями для зберігання продуктів (переважно 

овочів і фруктів).  
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Рая. Юні учасники експедиції повністю підпали під владну руку молодої 

хазяйки. Тільки й було чути дзвінки команди: 

– Збігай, Толю, у хатинку за цибулею. Там у кутку кошик. Дві 

цибулини. 

– Не лови гав, Васю, підклади хмизу!.. 

– Толю, принеси перчику. Пакуночок на поличці… 

Та ось юшку зварено. Силантій Абакумович приніс ліхтар…  

Гарний був цей тихий вечір. Десь унизу, під крутим берегом, таємниче 

шаруділо черепашником море, тисячі цвіркунів на всі лади славили вечірню 

прохолоду, а недалеко виразно линув ніжний заспокійливий голос сови-

сплюшки, яка розмірено повторювала: «Сплю, сплю…» Повітря було чудове. 

Море доносило сюди міцний запах водоростей, який змішувався з пахощами 

степових квітів і терпкого полину. 

Несподівано в темряві пролунав регіт. Хтось сміявся голосно, 

розкотисто… 

Силантій Абакумович насторожився. 

– Пунент з камінцями треба чекати. Мартин-реготун заспівав. Ач, як 

розійшовся!.. – промовив він. 

– А що це за пунент з камінцями? – поцікавився Только́. 

Старий відповів не одразу. Він знову прислухався. 

Тепер реготало багато мартинів. З усіх боків Вітрового Кута лунав 

особливий тривожний пташиний крик. 

– Пунент, браток, – це південно-західний вітер. Так його звуть 

рибалки, – пояснив він. – Сердитий він дуже. Налетить зненацька та так 

розіграється, що тільки камінці в повітрі миготять. Якірні ланцюги рве. 

Човни та шхуни на берег викидає, мов яєчну шкаралупу. Сітки в морі так 

поскручує, що, вважай, пропали. Наробить лиха й одразу принишкне. Куди 

тільки така здоровенна сила дівається?!. 

– А вітер сьогодні буде? – спитав Ростислав Андрійович. 

Старик подивився на зоряне небо. 

– Ні, – сказав він упевнено. – Сьогодні можна спати спокійно. А тепер 

давайте вечеряти. 

Перед юшкою старий запропонував гостям, за його виразом, 

«посолонцювати». Він поклав цілу в’язку в’ялених бичків, без яких у 

приазовських рибалок взагалі немислима ніяка їжа. 

Василько потягнувся за бичками. Только́ теж узяв шорстку рибку. Та 

на лихо, москвич не знав, що робити з нею далі, й вирішив спершу 

придивитися, як розправляються з бичками справжні азовчани. Хлопець 

спостерігав за старим. 

Силантій Абакумович вибрав великого бичка, вирвав грудні плавці і 

апетитно обсмоктав їх. Потім уздовж спини бичка зробив ножем надріз і 

швидкими рухами пальців зняв з нього шкірку.  

Діло просте. Только́ зробив те саме. М’ясо в’яленого бичка було 

смачним і ароматним. Хлопець так і не спромігся збагнути, чим пахне бичок. 

Йому здавалося, що від нього лине запах спекотного дня. 
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Вечеря пройшла жваво. Юшка вийшла на славу. Рая прибрала посуд і 

пішла до хатинки, де у неї були якісь невідкладні справи. 

А хлопці сиділи біля багаття, мовчки прислухаючись до нічних звуків. 

Старий палив люльку і, не відриваючись, дивився, як жевріють вуглинки. 

Ростислав Андрійович при світлі ліхтаря щось записував у блокнот. 

– Так, значить, по слона приїхали, – порушив мовчанку старий. – 

Важка це справа. Навряд чи що знайдете. Щось я нічого схожого не помічав. 

А я вже у Куті, мабуть, років п’ятнадцять. Ось печери були… 

– Печери?! – жваво перепитав Ростислав Андрійович. – Це цікаво. Де ж 

вони? 

– У тому-то й справа, що були, – не поспішаючи, відповів Силантій 

Абакумович. – Були та загули. Балакали люди, що в Петровій балці в печері 

розбійник Петро жив. Золота й усякого добра в цій печері він наховав мало 

не цілих сорок діжок. Та, мабуть, усе це казки, – непевно закінчив старик. 

Згадка про розбійника загострила увагу хлопців. 

– Розкажіть нам про цього розбійника. Хоч трішки, – попросив Только́. 

Силантій Абакумович кивнув на знак згоди, проте деякий час мовчки 

зосереджено смоктав люльку, дивлячись у вогонь. 

– Оповідач з мене поганий. Не вмію складно говорити, – зізнався він. – 

Ну та все одно розкажу. Це було років чи то сто тому, а чи то й усі двісті. Тут 

зовсім близько лежав чумацький шлях51. Сіль та рибу возили чумаки на волах 

тією дорогою. Багатії теж проїжджали. І з’явився тоді в цих краях Петро. 

Оселився він у балці, ось тут, поруч, – старий махнув рукою на захід. – Жив 

той Петро в печері, а там його під землею охороняло нібито якесь 

страховище. 

Усі уважно слухали дідуся, а він, дивлячись неначе не на багаття, а 

кудись значно далі, продовжував: 

– Грабував той Петро-розбійник тільки багатих панів, різних купців, а 

чумаків не чіпав. Награбоване добро роздавав сиротам і вдовам. Живе собі 

вдова, горює, діточок ціла купа, а одягнути ні в що, хліба нема. Встає собі 

вранці вдова, а під дверима гроші і записочка. Гроші, мовляв, твої, і підпис: 

«Петро». Знали його бідні люди. Знали і любили… 

Хлопці слухали оповідача затамувавши подих. 

– Та ось якось купчики зібрали стражників та в одному місці 

влаштували засідку. Чекали день – нема Петра. А вночі таки прийшов. Ніч 

місячна була. Погналися стражники за розбійником. Стріляли та поранили. 

Добіг Петро до моря, у балку вскочив і нібито в лисицю перекинувся. 

Злякалися вояки та й розбіглися… Нечиста сила, значить. Кажуть, що відтоді 

розбійник Петро більше не з’являвся на дорогах. А в печері залишилося 

багато добра. Дехто з бідних знав ту печеру, проте в секреті тримав. Усе 

                                         
51

 Чума́к – в Україні в XV-XIX ст. – «візник і торговець, який перевозив на волах хліб, сіль, рибу 

та інші товари для продажу». Є версія про етимологію укр. «чумак» – як про тюрк. çumaq / 
çumyaq «той, що занурюється; пірнальник» від тюркського дієслова çummaq – «пірнати, 

занурюватися». У процесі адаптації тюркізма чумак могла відбутися контамінація слів чумак та 

тумак / тума – від тюрк. tиmаq / tuma «людина-метис».  
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думали: ось-ось повернеться Петро. Потім обвал там стався, і печера 

зникла… А балка й досі Петровою зветься. На всіх картах так значиться… 

– А золото там не шукали? – поцікавився Васи́лько. 

– Де там, шукали! Розкопували балку. Кажуть, із-за кордону італієць 

один приїздив. Якийсь давній план цієї балки мав. Колупався, колупався, та 

так ні з чим і поїхав… 

У цей час біля ліхтаря щось мелькнуло. 

– Пташка! – крикнув Васи́лько. 

– Кажа́н52. Нетопир53, – поправив Ростислав Андрійович. 

Незабаром десятки нетопирів безшумно затанцювали в повітрі, то 

з’являючись, то зникаючи в нічній імлі. Силантій Абакумович спокійно 

зауважив: 

– Виходить, пора спати. – І, побачивши здивовані обличчя своїх 

слухачів, пояснив: – Кажани завжди з’являються точно о пів на одинадцяту. 

Науковець подивився на годинник: стрілки показували пів на 

одинадцяту. Але думки керівника експедиції були зайняти іншим. І він 

рішуче сказав: 

– У цій бухті є печери, їх треба шукати! – І додав: – Недарма ж тут 

стільки кажанів! А кажани, як відомо, мешкають у печерах. 

 

 

8. У підземному царстві 
 

Два дні експедиція вивчала кручі Вітрового Кута. Обійшли яри, 

оглянули обвали й зсуви, але жодних слідів якої-небудь печери, а тим паче 

кісток слона не виявили. 

Третього дня, одразу ж після сніданку, Рая сказала: 

– Ходімо хоч на кущ барбарису подивитесь. – При цьому вона якось 

хитрувато посміхнулася й додала: – Бо слони у нашій бухті, схоже, вже давно 

не бігають. 

Хлопці згодилися на цю пропозицію, оскільки барбарис, як пояснила 

дівчина, в цих місцях – рідкість. 

Ростислав Андрійович відпустив своїх помічників з умовою, що вони 

повернуться не пізніше, як опівдні. На той час мав підійти «Урал». 

Збирались недовго. Хлопці поклали в заплічники їжу, взяли про запас 

кілька фляжок води. Рая поклала свою провізію в кошик, захопила сітку для 

гербарію, і ботанічна експедиція в супроводі веселого Шустика вирушила в 

                                         
52

 Кажани́, або лиликови́ді – підряд ссавців з ряду лиликоподібних, або рукокрилих 

(Vespertilioniformes, або Chiroptera). Наука, що вивчає кажанів – хіроптерологія. У фауні 
України кажани представлені підковиками, нічницями, вуханями, пергачами, нетопирами, 

вечірницями, лиликами тощо. Слово «кажа́н» походить (через застарілу форму «кожан») від 

староукраїнського «кожа» – «шкіра». Назва пов'язана з тим, що роль крил у кажана виконують 

широкі шкіряні перетинки. 
53

 Нетопи́р – кажан родини гладконосих, що має буре забарвлення, живиться комахами й 

дрібними метеликами. Форму *nеtоруrь зазвичай тлумачать як «нічний літун»: *nеtо- 

проводиться від «ніч», а друга частина зближується з *реr- «летіти» (див. Перо).  
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дорогу. 

З перших же кроків Рая взяла керівництво експедицією у свої досить 

тверді руки. Вона була вимоглива й майже невблаганна. Почалося з того, що 

дівчину дуже зацікавила стеблинка, що тулилася на високому горбі з 

крутими, порослими терном схилами. 

– Зірви, Толю, – попросила Рая. 

Только́ ледве видерся на вершину горба, і в ту мить, коли він уже хотів 

зірвати рослину, почув відчайдушний крик дівчини: 

– Обережно! З корінням викопуй! 

І ось, будь ласка, сиди, мов той гірський козел, на уступчику й колупай 

складаним ножиком твердий, як асфальт, суглинок. Хіба для цього вони 

сюди приїхали? 

Інтерес Раї до ботаніки був дуже широкий. Не минуло й кількох 

хвилин, як вона облюбувала якийсь чагарник, що теж стирчав на самому 

вершечку старого зсуву. 

Здобути новий зразок для гербарію взявся Вася. Він досить швидко був 

біля куща. 

– Кущ колючий, до нього й не підлізеш, – поскаржився він, діставшись 

вершини. – І нора тут ого-го яка велика!. 

На Васине повідомлення про нору не звернули ніякої уваги. 

Повернувся він у непривабливому вигляді: подряпаний і брудний. 

– Глід європейський, – захоплювалась дівчинка, не звертаючи уваги на 

душевний стан хлопця. 

Тільки через годину вони дісталися гирла Петрової балки. А ще треба 

було піднятися до її верхів’я, де і ріс барбарис. Важкий був шлях до цього 

куща! 

Хлопці йшли стомлені й сердиті, а Рая, як і раніше, захоплено шукала 

все нові й нові експонати. Сітка для гербарію вже добряче розбухла. 

Васи́лько неохоче тягнув її, боязко поглядаючи на Раю: побачить – заклює. 

Петрова балка нагадувала справжнє міжгір’я серед рівного 

приазовського степу. Її схили були вкриті непрохідними заростями 

шипшини, терну та бузини. Багато птахів знаходили тут притулок. Пурхали 

крикливі чорнолобі сорокопуди, мухоловки, піночки. Десь зовсім близько 

насторожено стрекотіла сорока. 

Вузька стежка бігла дном балки та губилась у чагарях за поворотом. 

Ступивши у міжгір’я, хлопці зразу ж опинилися немовби в іншому світі. Не 

чути було гуркоту морського прибою. Тут панувала дивовижна тиша. 

– Лисеня! – раптом прошепотів Василько. – Руде-руде. 

Юні ботаніки зупинилися, побачивши звірятко, яке причаїлося в кущах. 

Добре було видно його гостреньку мордочку і нашорошені вуха. Зі свого 

укриття лисеня теж із цікавістю стежило за людьми. 

– От би спіймати такого для живого кутка, – сказав Только́. 

Хлопці порадились. Швидко визрів план дій: Вася пробирається 

кущами праворуч, а з лівого флангу звірка атакує Толя, а Рая має вартувати 

на стежці. 
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Проте цей такий чудовий план раптом звів нанівець Шустик. . 

Почувши звіра, він зненацька вихопився з кущів і, голосно гавкаючи, кинувся 

до нього. Лисеня шмигнуло у терник. Хлопці кинулися за ним. Нещадно 

дряпаючи руки і обличчя, вони забрались у густий колючий чагарник і 

побачили там лисячу нору. Зверху звірине сховище було прикрите плоскою 

брилою черепашника54.  

Камінь надійно приховував житло рудої розбійниці від стороннього 

погляду. Звідти, з-під землі, долинало шалене вищання Шустика. Вхід у нору 

був досить великий, туди можна було пролізти навколішки. Шустик 

продовжував вищати. Хоч-не-хоч, але треба було виручати кудлатого друга!.. 

Не роздумуючи, Василько першим пірнув у нору і несподівано 

опинився в просторому підземеллі, де можна було навіть підвестися на ноги. 

– Сюди! Тут печера! – гукнув він. 

Рая і Толя поспішили до товариша. Їх одразу ж огорнуло сире затхле 

повітря. Десь зовсім близько гавкав Шустик. У цілковитій темряві, 

підштовхуючи одне одного, друзі поспішили на пошуки собаки. І раптом 

стало тихо. Почувся шурхіт піску. Та ось і Шустик, він почав вдячно тертися 

біля ніг своїх рятівників. 

– Ходімо до виходу, – запропонував Только́. – Ну її, цю лисицю! 

І вони пішли. Шустик стиха скавчав: йому, мабуть, добре перепало від 

рудої. 

– Куди ж поділася лисичка? – поцікавилась Рая. 

– Сховалася. Тут є де. Он яка норища. Справжня тобі печера, – відповів 

Василько. 

У темряві підлітки часто натикалися на слизькі виступи, падали, йшли 

довго. Але виходу все не було. 

– Чи є у когось сірники? – спитав Толя. 

– …ніки! …ніки! – Луна від його голосу прокотилася печерою і зникла 

в глибині підземелля. 

Сірників ні в кого не було. 

– У мене, здається, ліхтарик кишеньковий є в рюкзаку. Якщо я його не 

забув, – непевно промовив Василько. 

Він довго шукав його в заплічнику, доки таки знайшов. Бляклий 

промінь вихопив з темряви похмурі, готові щохвилини обвалитися склепіння. 

Попереду виднівся хід, який тягнувся кудись углиб. 

– Дай, Васю, ліхтарик мені. Будемо шукати вихід, – сказав Толя. 

І вони рушили далі. За світлим зайчиком ліхтарика йти стало веселіше: 

Тільки Шустик зрідка скавчав. 

                                         
54

 Інша назва черепашника – «ракушняк». Цей камінь є осадовою гірською породою органічного 

походження. Черепашник утворився у наслідок злежування цілих, але частіше роздроблених 

морських раковин (черепашок), останків морських мешканців і скам'янілостей. Підвищена 

пористість забезпечує черепашнику хороше зчеплення з кладки і штукатурного розчинів. 
Ракушняк використовується в будівельній сфері, в якості будівельного і облицювального 

матеріалу, а подрібнений черепашник стає заповнювачем при виробництві легкого бетону. Дуже 

високі тепло- і шумоізоляційні властивості черепашнику. Подробнее: 
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– Це ж чудово! – несподівано зрадів Вася. – Ми заблудилися в печері. 

Факт, заблудились. Як у пригодницькому кіно чи книжці. Печера, мабуть, 

величезна. Поблукаємо. Можливо, й слон десь тут… 

– Печера – це справді чудово, – сказав розсудливий Толя, – а от у тому, 

що заблудилися – мало веселого. Значно цікавіше про це в книжці читати на 

дивані в теплій кімнаті. 

– Як же це так? – розгублено промовила Рая. – Щойно було сонце, 

квіти, і на тобі… якийсь підвал. Сиро, бр-р-р! А, дідусь?.. 

– Це тобі не якісь там квіточки! Це – печера! – дошкулив Василько. І 

ми будемо досліджувати цю печеру!..  

Володар справжнього капітанського кашкета почувався піднесено і 

радів пригоді. 

– Не хочу я вашої печери, – обурилася Рая. – Кричати треба! 

– Можна й покричати, та чи варто? Ми й самі знайдемо вихід, – 

бадьорився Только́. – А зараз давайте відпочинемо. 

– Ось тут непогане місце, – запропонував Вася. 

Діти влаштувалися під стіною печери на сухому піску. Про те, що 

сталося, більше не говорили. 

– Їсти хочеться, – тихо промовила Рая. – Я зголодніла. А ви? 

– Можна й перекусити, – підтримав Только́. – Треба тільки перевірити, 

що у нас є в запасі. 

Їжі виявилось не вельми багато. Два бутерброди з ковбасою, зо три 

десятки в’ялених бичків, пляшка молока, шматок хліба… 

Только́ розрізав кожен бутерброд на три рівні частини. Їли мовчки. 

– Гербарій я викину. Нащо нам тепер бур’янці? – сказав Вася. 

– Я тобі викину!.. – насварилася Рая. – Тільки спробуй!.. 

– А от і зашпурю десь у провалину, – стояв на своєму Василько. – Ти й 

не помітиш. 

– Неси! Морську клятву давав. Пам’ятаєш, на «Уралі»? – нагадав Толя. 

– Ну й що ж, давав, – глухо відгукнувся Вася, але тут же змовк. 

Знову рушили в путь. Старанно оглядали кожну щілину. Куди ж ділася 

лисяча нора? Вона повинна бути десь недалеко, поруч… Але ліхтарик 

освітлював лише вузький прохід, який тягнувся все далі й далі… 

 

 

9. Грот кажанів 
 

Здавалося, цьому вузькому підземному коридору не буде кінця. Часто 

зустрічалися завали. Звісно, першим несподівану перешкоду долав Шустик. 

Він зникав за земляним бар’єром, і одразу ж звідти лунало нетерпляче 

гавкання. Толя освітлював дорогу ліхтариком і, обравши зручний перелаз, 

дерся вгору. За Толею Рая, а потім уже Вася. Від застояного сирого повітря 

паморочилася голова. Хилило на сон. 

Усе частіше зупинялися на відпочинок. Сідали на пісок і мовчки 

прислухалися. Навколо стояла така тиша, що чути було, як б’ється власне 
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серце. Василько помітно притих. Він почав розуміти серйозність становища. 

Його друзі правильно оцінили обстановку давно, майже з перших хвилин 

несподіваного полону. 

Після чергового короткого відпочинку знову крокували вузьким 

коридором. Раптом Только́, який ішов попереду, скрикнув: 

– Ой! Що я бачу! – і кинувся вперед. – Сюди! Якийсь папірець. 

– Папірець? – перепитала Рая. 

Толя нахилився, підняв знахідку, розгорнув зім’ятий аркушик паперу і 

при світлі ліхтаря прочитав: 

– «Раскинулось море широко». 

Мандрівники вражено спинилися. 

– «Раскинулось море»? – запитав, підійшовши, Вася. – Чекайте! Цю 

пісню я переписував. Вона у мене в кишені була. Теж знайшов час для 

жартів!.. – докірливо закінчив він. 

– Які ж це жарти? – здивувався Толя. – Вона ось тут лежала. 

– Дивна річ! Як же це могло статися! – розгублено запитав Вася. 

Він обмацав свої кишені, мить постояв на тому місці, де Толя знайшов 

папірець, і сказав: 

– Ти ба, у мене в кишені дірка. Папірець і випав. Виходить, я загубив 

його, а ми крутимося, мов білки в колесі... 

– Як це крутимося? – перелякано запитала Рая. 

– Мою пісню знайшли? Знайшли. Значить, на старе місце прийшли. От 

і крутимося!.. 

– Правда, крутимося. Цього ще нам не вистачало!.. – похмуро мовив 

Толя. 

– А куди це наш Шустик запропастився? – несподівано зауважила Рая. 

Толя освітив по колу печеру. Собаки не було. 

– Шустик! Шустик! – в один голос загукали підлітки. 

Луна дзвінко розляглася підземеллям. Проте собака не з’явився. Одразу 

всі забули про папірець і кинулися шукати Шустика. Не гинути ж йому! Час 

від часу зупинялись і кликали вірного кудланя. Але Шустик зник. 

Звуки, не голосніші за мишачий писк, невиразно долинули звідкись 

здалеку. Не було сумніву, що то вищав Шустик. Але де ж він?  

Прислухалися. Старанно оглядали стіни печери, завалені брилами 

черепашника, але ніяких відгалужень не знаходили. А тим часом Шустик був 

десь за цими стінами. У цьому вже ніхто не сумнівався, адже собаче вищання 

доносилося відтіля. 

Пересуваючись вперед підземеллям, Толя весь час обмацував 

променем ліхтаря нерівну, всю в розколинах, стіну. Чим далі, тим важчим 

ставав шлях. Дорогу перетинали болітця зі смердючою в’язкою грязюкою, 

часто зустрічалися великі ніздрюваті і колючі, як їжак, кристали гіпсу. 

– Дивіться! – раптом крикнув Василько. 

За пластом глини, що сповз на дно печери, друзі побачили овальний, на 

зріст людини, прохід. Звідтіля вже досить гучно долинали гавкання і 

вищання. Друзі поспішили Шустику на виручку. 
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Через кілька хвилин Толя, який ішов попереду, зупинився. Шлях 

перетинала чимала, з крутими стінками, яма. Промінь ліхтарика ковзнув по 

прямовисній стіні вниз і зупинився на темному клубку. Клубок ворушився. 

Це був Шустик. Як же витягти пса? Мотузки не було. Може, є в яму який-

небудь спуск? Толя посвітив ліхтариком, але ніякого спуску не побачив. 

– Пояс! – вигукнув Толя. – Пояс використаємо замість вірьовки. 

Першим спускався Василько. Толя тримав пояс, а Рая світила 

ліхтариком. Ось хлопець і на дні. 

Узявши собаку на руки, Василько подивився, чи не пошкодив Шустик 

лапи. Усе було гаразд. 

Хлопець полегшено зітхнув і оглянувся навколо. З правого боку в 

кутку чорніла досить широка і висока заглибина. 

– Ти ба! Тут ще одна печерка, – закричав Василько. 

За хвилину Толя і Рая теж були в ямі. Присвітили ліхтариком. Те, що 

здавалося заглибиною, виявилося проходом. 

Не роздумуючи, мандрівники сміливо ступили в той прохід. Незабаром 

він розширився. Толя освітив ліхтариком велику печеру, захаращену 

кам’яними брилами. Посередині блищало невеличке кругле озерце. Десь 

дзюрчала вода. 

– Гляньте! Якась шкіряна торбинка висить, – здивовано вигукнув Вася. 

При світлі ліхтаря можна було добре роздивитися цю дивну річ. 

Торбинка була завбільшки з куряче яйце, темно-коричневого кольору і висіла 

на стіні печери, здавалося, на двох коротких мотузках. 

– Он там ще три таких торбинки. Та їх тут багато! – зауважив Вася. 

Уважно придивившись, мандрівники побачили, що вся стеля цієї 

печери густо увішана однаковими сумочками. Одна сумочка висіла дуже 

близько. Толя простяг до неї руку, але одразу ж злякано відскочив убік: 

сумочка ожила, заворушилася, розкрила широкі крила і раптом полетіла. 

– Та це ж кажани!.. – здогадалася Рая. 

– Грот кажанів, – констатував Василько і з жалем додав: – А слонів тут 

немає. 

Мандрівники зголодніли й стомилися. Вирішили відпочити. Знайшли 

сухе місце і захопилися жадібно вминати хліб з бичками. Раптом почувся 

якийсь незрозумілий шум і писк. Навіть повітря сколихнулося, здавалося, що 

звідкись повіяв вітерець. Только́ освітив стелю. Кажанів там уже не було 

жодного. Їх немов корова язиком злизала. 

– Ясно. Пів на одинадцяту ночі, – сказала Рая. – Зараз кажани біля 

нашої хатинки кружляють. А ми… – не договоривши, вона замовкла. 

– А ми будемо спати, – закінчив Толя. 

І справді, усім страшенно хотілося спати. Нили ноги. Злипалися повіки. 

Шукачі слонів повалилися на пісок і вмить заснули. 

Усю ніч Василько щось мурмотів, перевертався. Рая кликала уві сні 

маму. Тільки Только́ спав спокійно. Він і прокинувся раніше за всіх і, 

намацавши ліхтарик, освітив стелю. Там знову висіли кажани. 

– Вставайте, ранок! – розбудив він приятелів. 
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Вмилися в озерці. Прохолодна вода трохи освіжила дітей… Сіли 

снідати. Знов гризли в’ялених бичків. Тільки тепер їх було зовсім мало. 

Кожному дісталося по два бички і по маленькому шматочку хліба. Продукти 

закінчилися… 

– Не сумувати, – підбадьорював Толя. – Сьогодні побачимо сонце. 

Вихід там, – упевнено махнув рукою у темряву, – кажани туди летіли. І нам 

треба йти туди. 

Пішли. Як і раніше передував Только́, за ним Рая. Вася крокував 

позаду. Час від часу Толя світив ліхтариком. Але світло ставало дедалі 

слабкішим, і, нарешті, ліхтарик зовсім погас. 

– Все… – похмуро сказав Василько. – Батарейка виснажилася. 

Приголомшені, мандрівники опустилися на пісок, боляче переживаючи 

нещастя. Настало тяжке мовчання. 

Десь близько сумно капотіла вода. Кап… кап… кап… 

 

 

10. Ось він – слон! 
 

– Голова болить… – поскаржилася Рая. 

Вона тихцем заплакала. А Только́ тим часом прислухався до 

невиразного шуму, що доносився звідкись здалеку. 

– Чого розкисли? – несподівано гримнув москвич. – Виберемось. Адже 

море – поруч. 

– Яке море?! 

– Гадаю, що Азовське. Он шумить. Прислухайтесь. 

Затамувавши подих, слухали. Справді, десь за товстою земляною 

стіною бушував морський прибій. 

– Море! Ой, море! – вигукнула Рая. 

– Ходімо. Навпомацки підемо. За мене тримайтеся, – підбадьорив 

приятелів Только́. 

Повільно, з труднощами просувалися вперед. Часто падали в мульку 

багнюку, одначе вперто йшли далі, обмацуючи руками, як сліпі, нерівну 

стіну печери. 

І коли вже здавалося, що сили зовсім покинули мандрівників, попереду 

замаячила якась світла пляма. Очі, звиклі до темряви, почали розрізняти 

окремі предмети – брили, що нависли над головою, калюжі, завали… 

– Вихід! Там вихід! – задихаючись від радості, скрикнув Толя. 

Вони побігли. Бігли, вже не звертаючи уваги на липку смердючу 

багнюку, зібравши залишки сил, поспішали до світла. А попереду все ясніше 

вимальовувалася світла кругла пляма. Там кінець підземним блуканням! Там 

море, повітря й сонце. Ласкаве сонце! Там життя! 

Ось і освітлена арка. Рая, випередивши всіх, кинулася до світла, але 

раптом, пронизливо скрикнувши, відскочила вбік. 

– Ти чого? – сторопів Василько. 

– Куди ти? – вигукнув Только́.. 
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– Там… там потвора! – крикнула дівчинка переляканим голосом. 

Збилися під стінкою печери, почали радитися. 

– Щось велике-превелике стоїть… і з довгим рогом… – поквапливо 

розповідала Рая, злякано озираючись навсібіч. 

– Воно рухалося? – поцікавився Вася. 

– Ні-і-і. Але страшне… – відповіла дівчина. 

– Я піду на розвідку, – зважився Толя. – Не сидіти ж нам тут!..  

Він обережно попрямував до освітленої арки. 

Нестерпно довго тягнулися хвилини чекання. 

– Сюди! Швидше сюди! – крикнув Толя. – Це слон! Чуєте? Слон!.. 

– Кам’яний? – запитав Вася. 

– Ні! Справжній скелет. 

Перед здивованими очима мандрівників відкрилася незвичайна 

картина. Звідкись зверху скупо проникало денне світло. Прямо на стрімкій 

стіні, як барельєф, випинався блідо-жовтий кістяк величезного слона. 

Здавалося, кістки були розколоті вздовж, а потім наклеєні на стінку. Добре 

було видно величезну, майже круглу голову, з-під якої стирчав білосніжний 

товстий бивень. Скелет стояв на ногах, нахилившись уперед із задертою 

вгору головою. Здавалося, що тварина трубить, кличе на допомогу. 

Затамувавши подих, діти дивились на чудову знахідку. Спочатку вони 

не могли навіть ворухнутися, настільки все тут було моторошно-загадкове. І 

ця підземна кімната, й ця таємнича напівтемрява, й фантастично великий 

кістяк викликали не лише цікавість, але і якийсь незрозумілий острах. 

– Як він мене налякав!.. – прошепотіла Рая. 

Напружено вдивляючись в обриси кістяка, Василько подумки визначав 

його розміри. 

– Мабуть, вищий за нашу хату буде. Який гігант! – захоплювався він. 

Обережно ступаючи, Только́ наблизився до передньої ноги слона й 

нігтем дряпнув кістку. Вона була тверда, мов камінь. До Толі несміливо 

підійшли Вася і Рая. Вони теж дряпнули кістку. Перше враження минуло. 

Мандрівники вже сміливіше оглядали знахідку. 

Несподівано осторонь скелета в просторій ніші Василько побачив 

трухляву скриню. Так, це була справжня скриня, збита з грубих, 

напівзотлілих дощок, обковані хрест-навхрест широкими іржавими залізними 

смугами. 

– А чи не золото Петра-розбійника в скрині? – прошепотіла Рая. – 

Пам’ятаєте, дідусь розповідав? 

– Справді! Мабуть, це добро розбійника. Подивимось, – теж стиха 

промовив Вася. 

Скриню легко відкрили, але вона була порожня. 

Недалеко від цього місця на стіні друзі помітили якийсь напис. Літери 

були видряпані чимось гострим на гладкому вапняковому камені, але 

збереглися лише окремі слова та букви: «Лtто 1776… эксп… Наукъ… 

скелет… Професор Разеви…».  

Над написом була чорна стрілка, біля якої збереглися ще чотири букви 



90 

«…ы…одъ».. 

– Що це? – промовив Толя, придивившись до неї. 

– Певно, тут написано «выход»? – припустила Рая. 

Дійсно, одразу ж за скелетом відкрилася вузька щілина. 

Просувалися то плазом, то рачки. Довелось підійматися весь час угору. 

Все виразніше долинав шум моря. І враз яскраве сонячне світло засліпило 

мандрівників. Усі троє знесилено попадали на траву і, притиснувшись до 

нагрітої сонцем землі, жадібно вдихали чисте запашне повітря. Шуміло море, 

кричали мартини, дзижчали комахи. Це було життя… 

Василько першим підвів голову й оглянувся довкола. Вони лежали на 

високому морському березі. Поруч шарудів листям чагарник. Він здався 

хлопчику знайомим. Та це ж той самий колючий кущ – глід європейський.  

Зараз Василько згоден був цілувати кожен листочок цього напрочуд 

красивого деревця. Але що б це означало? На рейді стояв «Урал», на його 

щоглі добре було видно чорний прапор, прапор нещастя. Рибалки тягнули 

невід. Біля них метушливо бігали й щось кричали його батько, Силантій 

Абакумович, Ростислав Андрійович і Рідненький. 

– Рибу ловлять. Забули про нас, – ображено промовила Рая, витираючи 

брудним кулачком сльози. 

Толя ще лежав, уткнувшись обличчям у траву. 

Дивно поводився Шустик. Опинившись на свіжому повітрі, він, 

здавалося, завмер. Нерухомо лежав деякий час. Але незабаром підвівся і, 

голосно гавкаючи, клубком покотився до моря. 

Гавкання собаки збентежило людей. Рибалки кинули невід і 

обернулися до трьох юних мандрівників. Куди вони дивляться? Та на них 

дивляться! Й одразу ж із радісними криками всі, хто тільки був на березі, 

побігли до них. Попереду великими стрибками мчав Рідненький. Він перший 

вибрався на кручу. 

– Живі, рідненькі! Усі живі! – загорланив рибалка так, що голос його 

відгукнувся у найвіддаленіших закутках Вітрового Кута. 

Могутніми руками Рідненький підхопив Раю. 

– А яка ти замурзана! Відкіля ж ви взялися? – промовив рибалка. 

– З-під землі. Ми скелет слона знайшли! – відповів Только́. 

– З-під землі? Та що ж ви – кроти, чи що? – рибалка зовсім не звернув 

уваги на повідомлення про скелет слона. 

Скоро на кручі зібралося багато людей. Рая зустріла дідуся з образою. 

– Рибу затіяли ловити. А я… А ми?.. 

– Та ми… – почав дідусь. – Ат, що там говорити, одним словом, 

вирішили, що ви втопилися. От і тягаємо цілий день невід. Утоплеників, 

значить, шукаємо. А виходить – в іншому місці треба було шукати… Під 

землею. 

– Ми знайшли слона, – повторив Толя. 

– Ви слона знайшли? – повільно промовив Ростислав Андрійович, 

помітно бліднучи. Він сів на землю поруч з Толею. – Та де ж він? 

– Он там стоїть, – показав хлопець рукою. – Тільки не живий, а 
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скелет… 

– Тут? – перепитав Ростислав Андрійович. – Це відкриття… Велике 

відкриття. 

Він то знімав окуляри, то знову чіпляв їх на ніс і розгублено озирався 

довкола. Потім він випалив: 

– Та ви хоч розумієте, яке це відкриття для всієї науки? Дайте я вас 

обніму, любі мої помічники... 

– Там і розбійник, мабуть, жив, – втрутився Вася. – Ми його скриню 

бачили. 

– А золота сорок бочок? – насторожився Силантій Абакумович. 

– Золота… не бачили. Там тільки трухлява скриня була. – сказав Толя. 

– Що ви дітей мучите? – розсердився Рідненький. – У хатинку їх. 

Обмити, нагодувати і на бокову. Після такого діла спати треба. По собі знаю. 

Доводилося в морі… 

Через годину шхуна «Урал» вирушила в море. Експедиція залишилась 

у Вітровому Куті. 

Повідомлення про знахідку не давало Ростиславу Андрійовичу спокою. 

Вранці, коли у віконце зазирнув перший сонячний промінь, юні 

мандрівники разом із співробітником музею попрямували до печери. Тепер 

вони вже добре знали дорогу. Незабаром усі четверо стояли біля своєї 

знахідки. 

– Ось він, меридіоналіс. Південний слон, – прошепотів науковець. – 

Колос! Громада яка! – схвильовано повторював він, торкаючись скам’янілих 

кісток унікального скелета. 

– Коли почнемо розкопки? – нетерпляче запитав Василько. 

– Розкопки? – посміхнувся працівник музею. – Будуть і розкопки, 

почекайте. 

Весь день Ростислав Андрійович і його помічники провадили 

попереднє дослідження скелета. Кістки вимірювали, фотографували, брали 

зразки навколишніх порід, де залягав кістяк. Дбайливо оглянувши шар 

світло-зелених плит, де залягали кістки, співробітник музею повідомив дітям: 

– Оце і є стародавні, пліоценові глини. Вони належать до останньої 

епохи теплого третинного періоду. Колись тут блукали велетенські слони… 

Одна тварина загинула, мільйони років пролежали її кістки в землі й 

повністю скам’яніли. Ось тільки шкода – одразу викопати скелет не можна. 

Небезпечно. Необхідно спочатку зняти всю товщу суглинку, що нависла над 

слоном, а тут метрів тридцять буде. Ця робота займе місяця півтора, а 

почнеться, мабуть, уже в кінці літа – на початку осені. 

– Виходить, у вересні розпочнуться розкопки, – резюмував Толя. 

– Так, приблизно так. 

– Шкода. У вересні нам до школи… – промовив Василько. 

 

Строкате видовище являє собою вокзал приазовського містечка 

наприкінці серпня. Сотні пасажирів, бронзових від сонячного засмаги, з 

валізами і всілякими торбинками переповнюють невеликий перон. Панує 
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звичайна вокзальна метушня: неодмінно когось шукають, хтось сміється, 

хтось плаче… 

Отакої пори на пероні, біля могутнього осокора, звичайного вартового 

всіх південноукраїнських вокзалів, стояли й наші герої – Анатолій, Василь і 

Раїса. Рая тримала в руках чудовий букет польових квітів. 

До відходу московського поїзда лишалось хвилин десять. Друзі про все 

вже переговорили, стояли мовчки. 

– Так, значить, їдеш, – сумно мовив Василько. 

– Так. Післязавтра буду по Москві крокувати, – відповів Только́. 

– І вся наша дружба залишиться ну… як… сон… 

– А морська клятва? – здивувався Только́. – Клятва навіки!.. 

– Навіки, – полегшено зітхнув Вася. 

– А коли ж ми знову зустрінемося? – запитала Рая, допитливо 

вдивляючись своїми променисто-чорними очима в обличчя друзів. – І де? 

– Давайте зустрінемось там, де буде виставлено нашого слона. Хай це 

буде через рік, два, три… Все одно зустрінемося, – запропонував Толя. – 

Згода? 

– Згода. Слово моряка, – простягнув руку Вася. 

– Ой! Як це буде цікаво! – підхопила Рая, і три руки з’єдналися у 

міцному потиску. 

 

– Ось ми й зустрілися, – закінчив свою розповідь студент Анатолій. 

Якусь хвилину у великому залі музею було зовсім тихо. А потім 

загомоніли всі одразу. До молодих людей простягнулися десятки рук, з 

різних боків на них націлилися об’єктиви фотоапаратів. 

І, можливо, тільки тут, у Мамонтовому залі найстарішого в цьому місті 

музею, троє друзів повністю зрозуміли значення свого відкриття. Вони 

стояли, ніяково посміхаючись – майбутній ботанік Раїса Перепічка, молодий 

геолог Анатолій Гусинський, шкіпер рибальського сейнера Василь Збандуто. 

І в очах кожного з них світився вогник незгасного молодечого завзяття. 

 

м. Бердянськ, 1958 р., 1982 р. 
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Андрій Будугай 
 

Зна́хідка на все життя́ 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Зна́хідка на все життя́» 

 

Славко́ Сірошта́н, що 

мрі́яв так до́вго про мо́ре, 

Відчу́в на Азо́ві –  

він дити́на широ́ких лані́в. 

Сорт пшени́ці нови́й 

семикла́сник цей відтво́рить –  

Із зе́рен, що в дрохві́  

ди́вний «жо́лудь»-конте́йнер храни́в. 

 

м. Біла Церква, 05.09.21, нд., 18:46.  
 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Олексій Огульчанський 
 

Знахідка на все життя 
 

Повість 

 

...И было что-то боевое в том одиноком колоске. 

 

Иван Рядченко 

 

 

1. Мисливець за колоском 
 

Тієї пори, коли привільний таврійський степ полум’янів соняхами і 

гороїжився55 пшеницями, стежинкою йшов чоловік. Подорожанин56, 

худорлявий старий, був одягнутий аж ніяк не по сезону. День стояв 

спекотливий, а на ньому – важка брезентова куртка, такі самі штани, на ногах 

                                         
55

 Гороїж́итися: 1) підніматися, стовбурчитися; 2) (перен.) триматися зарозуміло, чванливо; 

козиритися.  
56

 Подорожа́нин – той, хто подорожує.  
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– похідні черевики з товстелезними підошвами. Лише голову його прикрашав 

солом’яний бриль, який носять влітку. За плечима він ніс вицвілий заплічник. 

Навкруги, доки око сягне, розлігся неозорий колосковий обшир. 

Безгоміння оточувало мандрівника: жнива ще не розпочалися. Степову тишу 

порушували тільки жайворони, що подавали голос із синього-синього неба – 

таке небо буває лише на півдні. 

З усього було видно, що чоловік уже давно в дорозі, – він важко 

переставляв ноги, а його одяг був припорошений степовим пилом. 

Крокуючи вздовж пшеничного поля, чоловік жадібно оглядав 

наїжачене колосся, а його було – як піску на березі моря. Він ішов та йшов, 

щось шукаючи. А шукав він один-єдиний колосок. Який, спитаєте ви? Він і 

сам не знав, бо ніколи й не бачив його, хоча вже давно малював в уяві свою 

знахідку до найменших подробиць. Той колосок повинен триматися на 

міцному стеблі, повненький, булавоподібний, ще й чотиризерний і 

обов’язково вусатий.  

Цей вусатий красень матиме не більше й не менше – рівно сорок вісім 

зернят, і будуть вони золотаві, з червоненькою поздовжньою борозенкою. На 

самоті чоловік уже не раз подумки милувався тими зернятами – вони 

сонячними скалками переливалися у нього з долоні на долоню, стікали між 

пальцями. 

Не одне літо подорожанин, шукаючи свою мрію – колосок, – блукає 

степами. Чоловік видивляв його на пшеничних клинах, а пізніше – на різних 

сільськогосподарських виставках. Це був упертий шукач. Він добре розумів, 

що значно легше знайти голку у скирті соломи, ніж серед колоскового океану 

– золотавого вусаня, якого, може ще й не створила у своїй велетенській 

лабораторії матінка-природа. Проте його ніколи не охоплювала зневіра бо 

інтуїція вченого підказувала йому: шукай, знайдеш! Він вірив в успіх і день у 

день невтомно оглядав пшеничні моря. 

…Той день у селекціонера розпочався, як і завжди, рано. Він 

прокинувся удосвіта, випив склянку чаю, який скип’ятив на похідній 

спиртівці, і, заполонений своїми думками, не звертаючи уваги на дощ, який 

раптом почав накрапати, рушив оглядати ниви. Крокував серед ланів 

знайомих пшениць.  

Он золотаві поля ростовчанки, миронівської, одеської. Десь серед них 

ховається його вусань – остання ланка досліду, який він започаткував кілька 

років тому у далекій африканській країні. Якщо успіх – він створить новий 

сорт, який за короткий час заволодіє ланами всієї країни, а то, дивись, і всієї 

планети. Дослідник уже й назву дав своїй пшениці – «Золотий вусань»! 

Отож вперед! І старий пришвидшив ходу. Вигулькнуло сонечко, і 

знову спекота заволоділа степом. 

 

Уже надвечір попереду забовванів кучерявий гайок. Украй стомлений 

мандрівник вирішив там заночувати. Прямував він по обніжку57 вздовж 

                                         
57

 Обні́жок – вузька неорана смуга землі між ланами, горо́дами і т. ін.  
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дорідної миронівки. Багато степових трав скупчилося на цій вузенькій 

смужці неораної землі. Сліпуче посміхалися білолиці ромашки, озерцями 

синіли волошки, раз у раз перетинали стежинку в’юнкий мишачий горох та 

переступень, а одного разу він помітив кущик запашного чебрецю – 

виходить, уцілів отут патріарх степу! 

Не зогледівся мисливець, як уже й скінчився пшеничний лан. Далі, аж 

до гайка, – зелений клин люцерни. Отакої! Доведеться обходити нецікаве для 

нього поле. На якусь мить зупинився край озимини і раптом помітив кущик 

нетре́би58, а поруч поодиноку міцненьку стеблину пшениці і… колосок-

вусань!  

У «мисливця» перехопило подих, бо колосок був точнісінько такий, 

яким він подумки його малював… Невже це – він? Золотий вусань!!! 

Подорожанин закляк на місці. Може, марево? Протер очі. Ні, за кілька кроків 

вітерець гойдав його мрію. Наблизився до неї обережно, наче боявся, що 

вона сховається у хащах люцерни або щезне, мов примара.  

Якусь хвильку він стояв навколішки біля своєї знахідки і оглядав її від 

прикоріння до кінчиків гострих, як голочки, остюків, намагався запам’ятати 

рослину до найменших подробиць. А колосок справді був пречудовий: 

струнке невисоке міцне стебельце з білуватими вузликами, важкий 

чотирикутний колос і довгі золотаві вуса – остюки. Красень!  

Намилувавшись досхочу, чоловік вирішив, що час глянути й на 

зернятка. Які вони? Скільки їх? Це дуже важливо, бо від цього залежить – чи 

це той колосок, за яким він полює, чи ні.  

Він не зірвав колосок, не зім’яв його між долонями, а все робив, як і 

належить дослідникові. Насамперед слід підшукати зручне місце. Де 

влаштуватися? Під гайком!  

Відтак він витяг із заплічника ножа, обережненько викопав рослину, 

загорнув її у ганчірку і, притискаючи дорогоцінний згорток до грудей, 

поспішив до байра́ку59. А вже там влаштувався під гіллястим дубом на 

типчаковій60 галявині. Тонкі й довгі, як у музиканта, пальці дослідника 

рухалися впевнено: не вперше йому доводиться мати справу з колоском!  

Розпочав він з ледь помітної жовтуватої лусочки, що стирчала між 

остючками на маківці колоска. Вийняв її обережненько, за нею ще одну, і ось 

уже перше зернятко лежить у нього на долоні. Воно червоно-золотаве, 

повненьке, схоже на маленьку діжечку… Науковець озброївся лупою, яку 

дістав із внутрішньої кишені куртки, і оглядав зернятко так, як ювелір 

роздивляється рідкісної краси діамант.  

Він знав багато сортів пшениць, тож міг по зовнішньому вигляду своєї 

знахідки майже безпомилково визначити її біологічні властивості. І чим 

довше він розглядав зернятко, тим світлішим ставало його обличчя, а 

обвітрені вуста пристрасно шепотіли: «Он яке ти уродилося! Нічого не 
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 Нетре́ба – однорічна трав’яниста рослина родини айстрових.  
59

 Байра́к – яр, порослий лісом, чагарником.  
60

 Типча́к (Festuca sulcata) – багаторічна пасовищно-кормова рослина родини злакових із 

щетинястим сіро-зеленим листям і вузькою волоттю.  
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скажеш – природа-ненька не поскупилася. Таким я й уявляв тебе. Оце зрідню 

тебе з далеким твоїм африканським родичем, і тоді зашумить, заколоситься 

безмежними ланами «Золотий вусань»… Схилять тоді свої колоски 

миронівська та одеська перед новим володарем степів…». Мрії, мрії… 

Мандрівник поклав зернятко на шматок паперу, лусочки відклав 

окремо і продовжував розпочате діло. Працюючи, він зберігав усе до 

останньої крихітки, що виймав з колоска. 

Усе це знадобиться, коли він працюватиме над створенням нового 

сорту. У колосочку дослідник виявив рівно сорок вісім зернят. «Це і є мій 

колосок!» – остаточно впевнився він. 

Уже в напівтемряві він склав дорогоцінні зернятка у посудинку для 

особливо важливих знахідок, яка нагадувала звичайнісінький жолудь. І вже 

зібрався був покласти свій скарб у картонну коробочку, аж тут сон здолав 

його й він, затиснувши у кулаці «жолудь», упав на траву і вмить заснув.  

Нелюдське напруження й безсоння далися взнаки. Дослідник спав 

міцним сном найщасливішої у світі людини, а у місячному сяйві сріблилося 

над ним зоряне небо. 

 

Хом’ячок Білохвостик був точнісінько такий, як усі його родичі: мав 

пухнасту рудувату спинку, синяво-чорний живіт, білі плями на боках і 

вирячені чорні очиці. А от хвостик у нього був не руденький, а чисто білий.  

Жив він у глибокій норі під кущем терену, поряд з дубом. Точніше, нір 

у нього було дві, по обидва боки чагаря. Про всяк випадок. Але глибоко під 

землею нори з’єднувалися в одному просторому приміщенні – хатці. О, 

хатинка у Білохвостика була чудова: простора вітальня, численні комори для 

харчу, їдальня та ще спаленька з м’якою постіллю. Господар підземних 

хоромів над усе цінував лад і охайність. 

Цілісінький день він спав, а прокидався тоді, коли його сусідка, сова-

сплюшка, що жила в дуплі старого дуба, заводила свою вечірню пісню: 

«Сплю, сплю, сплю!» Всі сусіди, заколисані її піснею, засинали. Лише 

хом’ячок прокидався: вночі він ішов на полювання. Прокинувшись, він 

нашвидку вмивався і перевіряв свої комори – чи не вдерся, бува, який зайда в 

його володіння? Тоді вилазив на поверхню, ставав там стовпчиком і пильно 

оглядав усе навколо. Він добре бачив у нічній пітьмі. Так було й сьогодні. 

Біг Білохвостик упевнено – він добре знав усі стежинки навколо своєї 

хатки, всі горбочки, ямки, корчі… Раптом він зупинився – запахло буркуном. 

Звірок якийсь час уважно оглядав рослину, а тоді заходився рити землю, 

добираючись до коріння. Земля була м’яка, тому робота просувалася швидко. 

Згодом йому почали траплятися корінці. 

Гострими зубами звірок перегризав їх і складав купкою поруч. Коли 

корінців зібралося чимало, хом’ячок позапихав їх до рота – у защічні 

клумачки61. Щоки в нього роздулися, мов кульки, і він помчав до своєї хижі. 

Духмяні корінці, як і належить дбайливому господареві, склав у комірці і 

                                         
61

 Клумачо́к – зменшувальне до клума́к (= клу́нок) – «торба або мішок».  



97 

знову подався до куща. 

Уже під ранок Білохвостик навідався у гайок. Одразу ж відчув якийсь 

незнайомий запах – під дубом спала людина. Нічні звірки на диво сміливі. 

Хом’ячок підбіг до хропуна, ретельно обнюхав його від черевиків до голови і 

несподівано надибав на згорточки, які апетитно пахтіли зерном. Звірок 

відволік їх у свою комірчину і знову повернувся під дерево.  

Цього разу нічний мисливець знайшов жолудь, який теж чомусь пах 

зерном. Білохвостик підхопив його передніми лапами, звівся стовпчиком. У 

защічний клумачок жолудь не вміщався. Тоді, притримуючи його зубами, 

мов курець гавайську сигару, хом’ячок поспішив до свого кубельця. Вже 

світало. 

На той час прокинулась і проспівала свою ранкову пісню зорянка62. 

Пора й на боковеньку. Хом’ячок затулив нору жмутком сухої трави і почав 

готуватися до сну. 

Перед сном господар нори довгенько шкріб кігтями й вилизував свій 

живіт (заросився під час мандрів), старанно вимивав щоки та вуса. Коли 

покінчив з туалетом, ліг у постільку, згорнувся калачиком і заснув. Саме тоді 

й прокинувся під деревом мандрівник. Він якусь хвильку лежав із 

заплющеними очима, з насолодою слухаючи спів пташок, а тоді рвучко 

звівся на ноги й одразу кинувся до своїх зерняток. Їх не було. Довго шукав 

селекціонер дорогоцінний жолудь, але так і не знайшов… 

 

 

2. Славко Сіроштан 
 

Славко з матір’ю Христиною та дідом Опанасом Сіроштаном жили 

край села Тарасівка, якраз там, де від самісіньких тинів розпочинається нива. 

Коли у жнива він виходив ранком за ворота, то бачив золотаве море, що 

розливалося до самого небокраю. Як на всіх морях світу, на ньому часом 

здіймалися шторми, і тоді колоскові хвилі плескалися під самою хатою.  

З недавнього часу Славко дивився на безкрає хлібне море, а бачив 

безмежжя Атлантичного океану. Тепер щоночі йому снився синій простір. Не 

встигає повіки стулити, як опинявся далеко у відкритому морі… 

Ось він стоїть за штурвалом сейнера, ось милується дивовижними 

мешканцями морських глибин, яких рибалки щойно витягли тралом на 

палубу. 

…Ніколи в житті Славко на власні очі не бачив не те що рибальського 

сейнера, а й звичайнісінького човна, якщо не рахувати, звичайно, корита на 

колгоспному ставку. Називати його човном могли тільки люди з багатою 

уявою. І ніякої океанської живності не доводилося йому бачити, та й не 
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тільки океанської. У їхньому ставку водилися лише пічкурики63 та 

краснопірки…  

І якщо казати правду, то він зовсім не був схожий на моряка. Уявіть 

собі вузькоплечого голованя, на безбровому обличчі якого, мов два озерця, – 

великі сині очі мрійника, підпухлі дівчачі губенятка та ще біляста чуприна.  

Дітваки його віку – семикласники, – зачитуються віршами Володимира 

Сосюри та й самі потай римують рядки про місяць і зорі, космонавтів і верби. 

А він, Славко Сіроштан, бачте, уявляє себе Христофором Колумбом 

двадцятого сторіччя. А сталося це з хлопцем-степовиком тому, що він 

віднедавна дивиться на світ очима дідуся Опанаса… 

Старий Сіроштан за чверть віку встиг обгасати всі моря й океани 

планети. Професія у нього – кращої не знайти на всьому флоті, – судновий 

механік! Довелося борознити моря й на хитких рибальських сейнерах, і на 

гігантських траулерах. Плавав доти, доки не опинився у бухті Преображенія, 

що на березі Японського моря, яку частенько взимку відвідують грізні гості 

тайги – уссурійські тигри.  

Неждано-негадано з’явиться коло рибальських причалів оте смугасте 

диво, очманіло огляне все навколо і знову вертає у ліс… 

У тій бухті Опанас Федорович Сіроштан починав рибалити, там і 

залишив рибальський флот, щоб повернутися у рідне приазовське село 

Тарасівку. Нікого з рідні у нього там не залишилося, окрім онука Славка та 

невістки Христини, а син Микола загинув, рятуючи корів під час пожежі на 

колгоспній фермі. Він перший кинувся у палаючий корівник. Корівок 

урятував, а сам не повернувся… 

За кілька вечорів онук подумки повторив дідусеву одіссею, і обвіяли 

його буревії усіх морів і океанів: дід Опанас був вельми талановитим 

оповідачем. Він не лише розказував, а й показував різні морські диковинки. 

Чималий дідусів вантаж складався з колекції чудернацьких раковин, 

засушених морських зірок, риб і крабів, а між ними був цар раків – 

величезний омар.  

Були серед його багажу й носи риби-пилки, і смугасті шкіри морських 

отруйних гадюк, і величезні білі зуби кашалотів, а крім цього – ще персонажі 

відомих книжок та казок. Зробив їх сам дідусь з галузок, горіхів та корінців.  

Правду кажучи, природа сама створила всі ті фігурки, дідусь лише 

допомагав їй. Тут були і кремезний Тарас Бульба, і цілий загін мисливців з 

оповідок Остапа Вишні, і чимало дідів-морозів… Славко оглядав це диво й 

зачудовано слухав дідусеві байки… 

Так несподівано в його життя увірвався новий, небачений світ. Дідова 

кімната з його приїздом перетворилася на справжнісінький музей – острівець 

океану серед неозорого приазовського степу… 

«Лінощі – то найгрізніший ворог людства», – любив повторювати 

старий Сіроштан. Він рано прокидався й одразу ставав до роботи. Роботи тієї 

вистачало, дуже підупало господарство Сіроштанів без господаря.  
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За останні п’ять років, відколи він не був у рідних, он як виріс онук – 

так і чекай, до моря попроситься. Славко здивовано стежив, як пересувається 

дід Опанас по двору: він карячкувато ставив ноги, немов по тонкій кризі 

переходив річку… Морська звичка… 

Та недовго старий затримався при хаті. Якось уранці подався він до 

колгоспної контори. 

– Приймайте на роботу моряка, – попросив він. 

– На пасіку хочете, діду Опанасе? Краса! Тиша, бджілки гудуть, 

квіточки, – відповіли йому. 

– Нізащо в світі туди не піду!.. – відрізав Опанас Федорович. – Страх не 

люблю тиші. Не звик. Мені треба, щоби поряд щось деренчало й гепало. Та й 

за «пацієнтами» скучив. 

– За пацієнтами? Та Ви, дідусю, часом, не лікар Айболить? 

– Угадали! Він самий, тільки лікую я не повненьких бегемотиків і 

полохливих вуханів, а машини. Я механік! 

І влаштувався дідусь у майстерні. Там днював і ночував, бо «пацієнтів» 

тих було без ліку, а він любив свою роботу. Завзято «лікував» поважні 

електромотори, двигуни, карбюратори, магнето… 

У Славка теж є своя кімната. З єдиного вікна видно колючі чагарі 

аґрусу та розлогу сливу на городі в сусіда, вусатого пузаня дядька Коко… 

Насправді його звуть Кость Костьович Ажгайгуде, а оте півняче «Коко» йому 

приліпили односельці за громовитий бас. Його дружині, високій чорноокій 

пташниці Ївзі64 Сидорівні, частенько доводиться угамовувати басовика, коли 

той занадто розійдеться. 

– Тихше бубони, Костику, – лагідно каже вона, – пожалій шибки, вони 

ж, як від землетрусу, деренчать. 

Віднедавна і у Славковій кімнатці сталися зміни – з’явилися дідусеві 

дарунки. На підвіконні – сейнер, правда, маленький, але все на ньому, як на 

справжньому: капітанський місток, щогли, якорі. А на полиці поруч з 

книжками вишикувалися чудові морські раковини. Славко частенько 

притуляв їх до вуха і, затамувавши подих, слухав таємниче гуркотіння 

морських хвиль… 

Окремо на полиці лежав особливий дідів гостинець. На перший погляд 

то був звичайний пеньочок, обплутаний корінцями, які стирчали на всі боки, 

мов голочки на їжакові. 

– Візьми, хлопче, цього горішка, – сказав якось дідусь, вручаючи внуку 

цей дарунок. 

– Горіх?! – украй здивувався онук. 

– Атож, він самий, але не простий, а горішок-заковика. Мріяв я сам 

вирізати з нього героя однієї цікавої книжки… Так і не зробив. Спробуй ти. 

Але спершу помандруй по географічній карті. Є таке приморське місто 

Саара-де-лос-Антунес. Якраз там і знайшов я це диво, а назва тієї країни 

допоможе тобі розбити горішок. Іще підкажу: бачив я в тебе на полиці одну 
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цікаву книжку… – І дідусь таємниче посміхнувся. 

– О, знайти це місто – це для мене дрібничка, – кинувся Славко до 

карти, яка висіла на стіні… 

Онукові тоді здалося, що те місто з довгою і чудернацькою назвою 

обов’язково має бути на берегах Австралії. Він довгенько нишпорив по всіх 

куточках далекого континенту, але так і не знайшов того міста. Чекала його 

поразка й на американській землі, і лише згодом він відшукав Саару-де-лос-

Антунес на іспанському березі, недалечко від Гібралтарської протоки…  

Отож Іспанія… Це поки що нічогісінько не говорило хлопцеві, хоч як 

він оглядав той дарунок. Зрозумів тоді Славко – таки міцний дідів горішок. 

А от одного ранку підійшов він до полиці, глянув на корінець і аж 

стинувся від подиву: між плетивом корінців він побачив чіткий обрис 

дивовижної конячки з довгими волохатими ногами, головою на тонкій шиї і 

обчухраним хвостом.  

Дивно, як він цього раніше не помічав? Похапцем одрізав Славко зайві 

корінці, і перед ним постала, схиливши голову до землі, понура шкапа. 

Щось схоже він уже бачив десь на малюнку. Стривай, та це ж Росінант 

– шкапа славного ідальго Дон-Кіхота з книжки Сервантеса. Він узяв з полиці 

книжку і прочитав вірша, присвяченого тому буцефалу: 

 

Я, що звуся Росінантом, 

Правнук вірного Баб’єки, 

А що зроду був худенький, 

Дон-Кіхоту я придався. 

Хоч обидва ми кощаві, 

Я, як треба, бігать можу 

За вівсом хоч би й галопом. 

Я меткий, мов Ласаріліо, 

Що вино в сліпого викрав, 

Підмінивши на солому. 

 

– Молодчина козачина! Ти таки розгепав горіха, – похвалив дідусь 

онука, уважно оглядаючи шкапу. – Але чого вона варта без лицаря? Потрібен 

і цибань – ідальго Дон-Кіхот. 

– Ото буде діло! – радо підхопив Славко. 

– А змайструвати лицаря вже легко. За голову правитиме горіх, з 

корінців зробиш ноги й руки, дебела соломина – спис, а лицарський тулуб, 

закутий у блискучу броню, зроби з жолудя, – порадив дід Опанас. – 

Відшукай тільки такого пузатенького. 

– Зроблю! – підхопився онук. – Завтра ж буде й лицар. 

Але ще довгенько не сідлав вершник свого Росінанта, і лежала конячка 

догори ногами на полиці. Бо саме почалися у школярів літні канікули, а з 

ними й літні турботи. Головною турботою семикласників був, звичайно, 

металобрухт… 

Той пам’ятний для Славка день розпочався рано. На світанку снився 

йому, як і завжди, океан. Він, легесенький, мов пір’їнка, лежить горілиць у 

теплій воді. Вітерець-задирака лоскоче йому живота і ледь-ледь розгойдує 

синю-синю воду. У небі юрмляться білі, як мамина хустка, мартини.  

До чого ж добре Славкові! Ось уже й до острівця він підпливає. На 

кучерявих пальмах гойдаються мавпи… Та неждано з-за дерев здійнялася 
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чорна-пречорна хмара, наче зміюка величезна та ротата. Вона оскаженіло 

загагакала, скаламутила воду і нагло роззявивши зубасту пащу, кинулася на 

Славка. Відчай стис йому серце, він зіщулився і… прокинувся. 

У кімнаті панувала зеленкувата напівтемрява, у віконце вже зазирав 

прозорий ранок, а знадвору долинав притишений гамір. Славко прислухався: 

чути було бубоніння дядька Коко. Що ж трапилося такої ранньої пори? 

Славко прожогом кинувся з кімнати. 

Десь за Терешковим гайком полум’яніла ранкова зоря, і навколо 

панувала справжня тиша, яка буває лише літом у ті урочисті хвилини, коли 

сходить сонечко. Лише під хатою сусіда – метушня. Хлопець побачив 

бригадира Костю Костьовича. Пузань був забрьоханий, наче його щойно 

витягли з болота. У нього чомусь була розірвана сорочка. 

– Ой лишенько, – бігала навколо чоловіка тітка Ївга Сидорівна. – 

Звідки тебе принесло такого? 

– У гостях побував, моя голубко, – вимушено всміхнувся бригадир. 

– Швиденько кажи мені, Костику, хто тебе так пригостив? 

– Сатанюка! Трясця його матері! 

– Тьху на тебе, – замахала руками Ївга. – Чи ти, чоловіче, при своєму 

розумі, що таке верзеш? Діло кажи. 

– Я діло й кажу. Гукни мені, голубко, лікаря, хай ногу обслідує. 

Здається, вивихнув. Вогнем пече! Ой, ой, і поворухнутися не можу! Як я 

живий лишився, не збагну!.. – гудів бригадир. 

– За лікарем я побіжу, – озвався Славко. 

– Жени, хлопче. Виручай сусіда! – заохотила його тітка Ївга. 

Славко помчав вулицею, а тітка Ївга схопила свого пузаня на оберемок 

і потягла у двір, щоб менше людей бачило отаке страмовисько. 

Не встиг посланець як слід розбігтися, як його зупинила доярка тітка 

Лепестина. Вона була відома на все село тим, що перша узнавала всі новини. 

Як це їй у такому ділі щастило, ніхто до пуття не знав. 

– Стривай, хлопче, – кинулася вона навперейми Славкові. – Куди це ти 

розігнався? 

– За лікарем. 

– А чого? 

– Бригадир ногу зламав. 

– Ой матінко рідна! – сплеснула руками тітка. – Він же пізно ввечері 

був у нас на фермі. Лагодив мотоцикла. Колупався, колупався та й лишив 

його, а сам навпрошки через Терешків гайок додому подався. Що могло 

трапитися? Чи не лісовики там об’явилися? Га? 

Славко не став слухати тітчиних розпатякувань, а щодуху помчав до 

лікарні. 

Кость Костьович мовчав, наче у рота води набрав. Навіть своїй жінці 

до пуття нічого не розказав про нічну пригоду. На цей раз першим довідалося 

про дядькову приключку у гайку хлоп’я, тобто Славко Сіроштан. 
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3. Чоловіча розмова 
 

– Давай сюди, хлопче, є важлива справа! – прогудів на всю вулицю 

бригадир, хоча Славко стояв, вважай, поруч. 

– Дядько Ко… Костю Костьовичу, Ви кажіть, я й тутечки почую, – 

нашорошився хлопець. 

– Е, ні, – похитав головою бригадир. – У нас буде важлива розмова. 

– Яка розмова?.. – допитувався Славко, гарячково пригадуючи, що він 

міг учора накоїти.  

Наче нічого, якщо не рахувати дядькових слив. Але ж то дрібнички: 

якоюсь там сливиною поласував! Певно, Оленка нацвірінькала. Вона, авжеж 

вона! Ну, начувайся, ябедо… 

Кость Костьович пильно стежив за хлопцем. 

– Ну, чого ти мнешся? Хутчій, кажу, біжи сюди, – квапив хлопця 

бригадир. – Кажу ж тобі – у нас важлива розмова, чоловіча! 

Усе ще вагаючись, Славко зайшов до сусідського двору. 

– Ходімо, голубе, до світлиці, – мовив бригадир. 

Слідом за господарем, який, спираючись на палицю, кульгав попереду, 

Славко увійшов до кімнати, середину якої займав великий стіл, застелений 

строкатою скатертиною. 

– Прошу до столу, – чемно запросив бригадир гостя. 

– Мені й тутечки добре. 

І Славко, про всяк випадок, влаштувався на краєчку лави під дверима… 

– Як знаєш, хочеш – сиди там, – погодився господар. – Це ти, голубе, за 

старосту в сьомому класі? – поцікавився він. 

– Ага, в сьомому «Б». 

– Ото й добре, – прогудів бригадир.  

Аж тут тихесенько відхилилися двері, й у шпарці з’явилася руденька як 

лисячий хвостик, кіска, а тоді й рожеве вушко. 

– Оленко, причини двері. Без тебе обійдемося. Чуєш мене, у нас 

чоловіча розмова! – гримнув бригадир. 

– Хве-е-е… теж мені мужчини зібралися! – почулось у відповідь. 

Ображений до глибини душі, батько аж підхопився. 

– Киш мені, цокотухо, а то я… – крикнув на дочку так, що аж шибки 

забряжчали. 

Оленку мов вітром здуло. 

– Скажи, хлопче, скільки повинен ваш клас зібрати металобрухту? – 

неждано-негадано поцікавився бригадир. 

– Аж п’ятсот кілограмів, – ураз пожвавішав Славко. 

– А у наявності скільки? 

– Соромно й казати. Може, кілограмів п’ятдесят нашкребли по дворах, 

– спохмурнів хлопець, – не більше. 

– Ой, ой, ой, – заквоктав, мов квочка, Кость Костьович. – Ганьба! 

Справи у вас, бачу, кепські. Зовсім, скажу, погані. 

– Ще б пак, – жалісливо шмигнув носом Славко. – Був у нас резерв, за 
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фермою, у бур’яні, а прийшли – його мов лизень злизав. Один витолочений 

бур’ян лишився… 

– Хто це так гарно попрацював? 

– Звісно хто! Оленчин клас. Вони вже план виконали. Тепер 

хизуються… 

Помовчали. Тоді сусіда знову почав розпитувати. 

– Що ж будете робити? 

– Мобілізуємо сили… 

– Зрозуміло, – перебив хлопця господар і стримано посміхнувся. – 

Тепер скажи мені, що буде, коли ваш сьомий клас… 

– Сьомий «Б», – підказав Славко. 

– Значить, сьомий «Б» привезе на шкільне подвір’я отакечки, скажімо, 

тонну, а може, й більше залізного добра? 

– Це було б діло! – підхопився Славко. – У такому разі, дядько Ко… 

Костю Костьовичу, купатися нашому класу в Азовському морі. Премія така: 

за перше місце – поїздка до моря. Аж тонна! – Славко знову спохмурнів. – Де 

ж ми назбираємо стільки, це схоже на оту Фату-Моргану, одне слово – 

химеру. 

– Ич який грамотій. Химера! Ти краще, голубе, скажи мені, тільки 

чесно, чи надійні козарлюги у сьомому «Б». 

– Залізні! – не змигнувши оком, запевнив Славко. 

– Язикаті? 

– Могила! 

– У такому разі, – підсумував бригадир, – можна вважати, що наша 

зустріч відбулася, як то пишуть у газетах, в атмосфері дружби і взаємо-

розуміння. Отож, вважай, домовилися! 

– До… домовилися до чого? – знизав плечима Славко. 

– Як це до чого? Завтра неділя? 

– Неділя. 

– Ну, то слухай. Завтра рівно о шостій нуль-нуль ранку бути всім твоїм 

бійцям під Братцем-Горіхом. На вас там чекатиме автомашина. Поїдете до 

Терешкового гайка. Знаєш, де це? 

– Знаю, коло ферми. 

– Точно. Залізяччя отого там… – дядько крякнув. – Уночі я ледь 

видряпався звідти… Як то кажуть – за моє жито мене й бито. Недогледів 

неподобство… Ой, ой, – застогнав пузань, обіруч схопившись за ногу. 

– Боляче? 

– Крутить, – болісно зморщився господар, – нога – то юрунда, 

загоїться, а от звалище треба ліквідувати. І так, щоб у селі про це не дуже 

дзвонили-теревеніли… Зрозумів?  

Славко кивнув головою.  

– Тільки не дуже напружуйтеся там, бережіть пупи. Ваше діло все 

залізяччя повикочувати з гайка, а на машині підйомничок буде… Завдання 

зрозуміле? 

– Зрозуміле! Буде порядочок, – сяяв Славко. 
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– Звантажите те добро за шкільним сараєм. І бур’янцем не завадить 

прикидати його… од стороннього ока… 

– Гайок той – наш острівець скарбів, – радів хлопець. 

– Хай і так, – погодився бригадир, – а чи встигнеш, голубе, своїх друзів 

попередити? Вже пізненько. 

– Не хвилюйтеся, Костю Костьовичу, – заспокоїв його Славко і гайнув 

з хати. 

Бригадир пошкандибав у двір, сів там на ослінчик під акацією та 

одразу ж побачив – на радіощоглі у сусіда замайорів червоний прапорець. А 

незабаром почув, як щось ніби шелеснуло за спиною. Озирнувся і аж 

сахнувся: якась постать промайнула через двір і зникла у сусідських 

коноплях.  

Глянув за ворота, а там випірнув з пшениці хлопчак. Він був у самих 

плавках, в одній руці тримав вудку, а в другій – штанці й торбинку з 

пічкурцями65. Прямо зі ставка, значить, примчав, не встиг, бідолага, й штанці 

надіти… 

Через кілька хвилин під Славковою хатою вже юрмилися хлопці. 

– От чортенята! – захоплено вигукнув товстун.  

Щось схоже йому вже довелося одного разу бачити восени в степу. 

Йшов він тоді вздовж посадки-вітроупора66. Степ огортала прозора осіння 

тиша. Вже відцвірінькали своє літо коники, полетіли у вирій галасливі птахи, 

і по-осінньому сріблилася павутинням стерня.  

Славко крокував неквапом. І раптом прямо в нього під ногами щось 

вибухнуло. Не встиг отямитись, як навсібіч67 полохливими клубочками 

розлетілися птахи. Куріпки!  

«Так і до інфаркту недалеко», – подумав він тоді, сідаючи перепочити. 

Неподалік на стерні помітив якусь загадкову строкату грудку. Що воно таке? 

Аж тут грудка ворухнулась і вмить перетворилась на стрункого птаха. Він 

по-півнячому витягнув шию і затягнув знайоме: «Чу-ур-р-ргик». Тричі 

проскрипів, і враз, мов з-під землі, вродилися навколо нього птахи, а за 

хвилину табунець зник у вітроупорі.  

«Дисципліна!» – захоплено подумав бригадир тоді. 

А тим часом Славко говорив своїм друзям: 

– Я відкрив острів скарбів! 

– От дає! І де ж той острів? 

– Завтра взнаєте. Рівно о шостій ранку бути під Братцем-Горіхом. 

Дівчатам – ані слова!.. У нас буде суто чоловіча робота. Отже, завтра в похід 

за скарбами! 

– А корабель буде? 

                                         
65

 Пічку́р – дрібна річкова риба родини коропових.  
66

 Вітропор (вітроупор) – полезахиснá лісосму́га – штучні лісові насадження, що їх створюють 

на полях, рівнинах і на невеликих схилах сільгоспземель по межі полів, з метою захисту посівів 
від суховіїв, для поліпшення водного режиму ґрунту й запобігання його ерозії, підвищення 

врожайності сільгоспкультур, для покращення на полях мікроклімату, снігозатримання. 
67

 Навсібі́ч (присл.) – у всі боки; увсебіч, урізнобіч.  
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– Аякже, теплохід… Не забудьте, під Братцем-Горіхом збираємося, – 

на прощання ще раз нагадав Славко. 

 

…Братець-Горіх! 

Давно це було. Буяла степова весна. Серед смарагдового килима трав 

в’ється нескінченний шлях. По ньому худі-худі воли тягнуть незграбне рало. 

Слідом чалапає дванадцять односельців-бороданів. Вони на диво схожі один 

на одного, маслакуваті, на плечах у них однакові благенькі кожушки. 

Хвацький весняний вітерець-степовик, граючись, хапає подорожніх за 

бороди, за поли і тягне назад, а вони вперто просуваються вперед, усе 

вперед… 

Попереду чорнобородий цибань – Терешко Братець. Він цвьохає 

батіжком по волячих спинах і одночасно підбадьорює своїх супутників. Отой 

Терешко Братець був вигадьком, якого світ не знав… 

Він горлав: 

– Братці, нас дванадцятеро! Ми апостоли нового життя. Ми несемо 

степу молодість і оновлення. Нас будуть згадувати, доки й сонце світитиме.  

«Хіба оновиш землю цим поганеньким ралом?» – подумки чудувалися 

його товариші. 

На горбочку процесія зупинилася. 

– Почнемо звідси, – сказав Терешко. 

Якийсь час сиділи, скупчившись на пригрітому весняним сонцем 

горбку. Спочивали. Згодом підвівся ватаг. 

– Зачнемо, братці! Оця наша борозенка проляже через усі степи земної 

кулі! – урочисто мовив він. 

Односельці лише стенули плечима. 

Вони пішли слідом за ралом, допомагаючи волам розорювати межі 

одноосібників, знищувати позначки-кілки. Первісне рало ледь-ледь дряпало 

землю, проте, перекреслюючи споконвічні межі, залишало рівний слід. 

То була перша борозна тарасівців. 

Увечері бородані знову з’юрмилися на пагорбі. 

– Звідсіля ми розпочали велике діло, тому маємо, братці, залишити 

свою позначку нащадкам, – сказав ватаг. 

– Поставимо камінь! 

– Ні, камінь мертвий, – хитнув головою Терешко. 

– Заб’ємо кілок! 

– Згниє. Ми маємо лишити живу пам’ятку, щоб вона людей вабила, 

поки віку. 

– Де ж таку знайдемо? 

– Її й шукати не треба. Ось вона. Цілісінький день за пазухою ношу, 

щоб корінці не присохли. 

– Що воно таке? 

Всі схилилися над згортком. 

Терешко розгорнув вогку клаптину, і чоловіки побачили невеличкий 

пагінець з міцним жовтуватим корінням. 
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– Це, братці, горіх. Волоський горіх, – пояснив ватаг. – Не дивіться, що 

він малий, – він зате міцненький. Виріс з плоду. Знайшов я його тоді ото, як 

блукав по світу, шукаючи долі. Довелося мені якось гріти чуба в одного 

багатія далеко, аж на березі Чорного моря.  

Усі уважно слухали ватага, а він продовжував: 

– Я працював у саду. Ну, скажу вам, братці, був у того дуки не сад, а 

рай, про який у церкві піп розповідає. Росли у нього високі та гіллясті 

волоські горіхи. Зайдеш, було, вранці – пахощі од тих дерев, аж дух забиває. 

А коли садівник розповів мені про те, що живуть ці дерева аж тисячу років, я 

прихопив найбільшу горішину. Посадив її. А тепер віддаю громаді. 

– Суховій спалить деревце! – загули чоловіки. 

– А ми нащо? Захистимо його, затулимо від вітру, поливатимемо, – 

відказав ватаг. 

Копали яму для горішка-малюка по черзі, копали її простору та 

глибоченьку. Коли скінчили роботу, став навколішки коло ями Терешко й 

довго чаклував: щось мугикав собі під ніс, розминав пальцями землю… 

Аж ось він підвівся, випростався і, обернувшись на всі чотири вітри, 

прокричав: 

– Рости-и на ві-ки-и! 

І покотилося пустельним степом: «Ві-ки-и…» 

– Над нашим горіхом завжди світитиме сонце, а люди спочиватимуть 

під ним. Щасливі й веселі, вони вдихатимуть горіхові пахощі й слухатимуть 

пташиний щебет… 

 

Стояли зморені чоловіки серед спохмурнілого вечірнього степу. З 

луговини на них насувався холодний туман, а вітер завивав у торішніх хащах 

нехворощі, мов голодний вовк… 

І виріс горіх серед широкого степу. Не раз накидалися на нього шалені 

вітри-суховії, чорні бурі не минали його, а сонце нещадно палило. Та все 

витримала ця зелена позначка. Міцно трималася вона за матінку-землю, і та 

напувала її життєдайними соками. Смоктало ті соки деревце і з кожним 

роком міцнішало, набиралося снаги.  

А згодом горіх розправив свої могутні плечі та закрив зеленими 

крилами весь пагорб. І не боявся він тепер ані шалених степових бур, ані 

спекоти і вже сам давав притулок і людям, і птахам. 

Минали роки. Ще вище піднялося дерево над степом. Горіх-велетень 

тепер бачив далеко-далеко, бачив оновлену Тарасівку, ниви та своїх 

нащадків: з першого врожаю Братця-Горіха, як тепер величали його люди, 

тарасівські селяни насадили невеличкий лісок. Кучерявиться, зеленіє 

острівець серед степу – Терешків гайок. 

Щедро дарував Братець-Горіх людям свої плоди. Його діти й онуки вже 

розкошували на рівнинах Херсонщини і Запоріжжя. 

Багато довелося побачити зеленому велетню. Битим шляхом повз нього 

свого часу торохкотіли брички, запряжені повільними волами, гуркотіли 
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перші трактори «Фордзони»68, а згодом вітчизняні ХТЗ, комбайни та 

автомашини. 

Опалила степового велетня війна. 

Від ворогів прикривав він своїм гіллям і стовбуром червоних воїнів, які 

відчайдушно захищали рідну землю у гіркому, як полин, сорок першому… 

Неждано налетів хижий чорнохрестий стерв’ятник і скинув бомби на бійців. 

Поховали вони побратимів під горіхом, перев’язали поранених, не забули й 

свого захисника – повитягали з його стовбура смердючі осколки. 

Загоїлися воєнні рани і в людей, і в дерева… 

 

Сьогодні щось ранувато завітали під шатро старого Братця-Горіха 

хлопчаки – правнуки тарасівських комунарів. Хлоп’ята жваві, мов горобці 

навесні. 

– Чи всі тут? – оглядаючи загін, спитав Славко-ватажок. 

– Де там! Пташка не прилетів. 

– Хто, Васько́? Де ж він? 

– Де ж йому бути! На пуховичках вилежується або горобців рахує, – 

відповів той самий гостроносий і чорний, мов циган, задирака Грицько, 

сусіда Василя Пташки. 

– Хлопці, гля, а хто ондечки ґав ловить? – засміявся цибатий Олег, на 

голову вищий за своїх однокласників. 

І тут усі побачили товстуна, який стовбичив край шляху, задерши 

голову, – щось там у небі розглядав. 

– Стривайте, та це ж Васько́ Пташка. 

– Справді, він. Може, супутника помітив? 

– Ні, то над ним, певно, яка-небудь ґава крильцями тріпоче. 

– Васько!! – загукали хором. 

Товстун і голови не повернув. 

– Одне слово, пришелепкуватий, – категорично заявив Грицько. – Він 

годинами може сидіти у чагарях, вирячивши баньки на якусь птаху. Горобці 

сідають йому просто на плечі, а синиці з рук дзьобають харч. Найзліший 

псюра на нього не гавкне. Книжки та картинки у нього – тільки про пташок… 

Дивак, та й годі. 

Проте приєднався до гурту Васько вчасно. Це відзначив Славко, 

зиркнувши на годинник: було рівно шість. 

– Васько, зловив ґаву? – поцікавився Кузя-Кнопочка, присадкуватий 

хлопчисько. 

– Сам ти ґава, – зневажливо скривив губи товстун і додав: – Сіренька 

до того ж. То ж боривітер, сокіл степовий. 

І тієї миті сталося непередбачене. З чагарів вихопились геть усі дівчата 

класу. 

                                         
68

 «Фордзон-Путіловець», «ФП» – радянський колісний трактор, що випускався в 1924-1932 

роках на заводі «Червоний Путіловець» у Ленінграді за ліцензією компанії «Форд». Для 

копіювання була обрана модель Fordson-F.  
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– Звідки ви? – сторопів Славко. 

– З космосу, – доповіла Наталочка, поправляючи на голові фасонисту 

косинку. 

– Із сузір’я Зеленої Ящірки. Є таке, – уточнила її подруга Оля. 

– Цей номер не пройде! У нас чоловіча робота. Ану, дівчата, гайда 

додому. 

– Еге ж, уже побігли… Отакої!.. Поїдемо й ми… Не гірше вас 

працюватимемо. Бо потім цілісінький рік хизуватиметесь: «Ми зібрали… Ми 

герої». І ще… – на цьому почувся гуркіт мотора. Під’їхала машина. 

– Ур-ра-а! – загорлали хлопчаки і кинулися до кузова. 

– Заждіть, хлопці! – висунувся з кабіни шофер, завзятий колгоспний 

природолюб дядько Юхим. – Хто у вас тут за старшого? 

– Славко Сіроштан! 

– Давай його сюди. 

Підбіг Славко. 

– Чи готова твоя армія, командире? 

– Готова, дядьку Юхиме. 

– Ну, тоді живо залазьте в кузов!.. 

І помчала-попливла степовим шляхом галаслива тарасівська юнь. Коло 

Терешкового гайка машина зупинилась. 

– Це і є острів скарбів, – оголосив Славко. 

– Які тут скарби, горіхи ще зелені, – розчаровано озвався Кузя. 

– Горіхами будемо ласувати в жовтні, а тепер наш скарб – залізо! – 

відказав ватаг і перший зіскочив на землю. 

…Нащадки Братця-Горіха весело шелестіли листям, а гілки 

прикрашали круглі зеленуваті плоди. Цілющими горіховими пахощами тут 

було напоєне все – повітря, листя, земля… Легко дихалося в гайку. 

І от розгорнувся цепом сьомий «Б» і рушив на пошуки скарбів зеленого 

острівця. Почали зі східного крила лісосмуги. Продиралися крізь хащі, але, 

нічогісінько не знаходили, якщо не рахувати іржавого лемеша. 

– Славко-о-о, а де твої скарби? – раз у раз лунало з усіх боків. Їхній 

ватажок мовчав, він не знав, куди подітися від сорому. Ось-ось розпочнеться: 

«Острів скарбів?! А де вони? Чванько! Нікчема!» 

Спливло ще кілька нестерпних хвилин, аж раптом: 

– Ура! Знайшов! – загорлав Кузя-Кнопочка. 

– Що там? Трактор? 

– Ні, іржаве колесо. Допоможіть викотити… 

І почалося… Шукачі тільки встигали виносити та викочувати на край 

гайка знахідки. А там водій-вусач, вигукуючи по-морському: «Віра!», 

вантажив їх у кузов… 

Швидко просувалися справи. Вже за якусь годину дядько Юхим мчав у 

село – віз на шкільне подвір’я свою «посудину», добряче навантажену 

металобрухтом. І тоді, коли вдруге навантажили машину, сталася подія, яка 

надовго запам’яталась тарасівським школярам. І, як не дивно, вирішила 

подальшу долю багатьох з них. 
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4. Дудак69 
 

Смирненько сиділи шукачі скарбів у класі, а на столі перед ними 

кучугурився великий птах. Він був мертвий, але великі чорні очі його 

дивилися на дітей так, ніби він був іще живий, – сумно й докірливо. 

Славко дивився на птаха, і в пам’яті поставала вчорашня подія… 

От уже автомашина помчала в село з останнім вантажем «горіхового 

острова». Можна й відпочити. Влаштувалися у затінку під гіллястим 

деревом. Сиділи мовчки… 

– Хлопці, страусеня! – почулося раптом.  

То верещав Кузя-Кнопочка. Виявилося, що він іще нишпорив по 

горіхових хащах. Ніхто й не поворухнувся, зачувши його голос, бо всі знали 

Кнопоччині штучки, лише Пилипко знехотя порадив: 

– Кузю, розтули як слід очі. Може, то крокодильчик… 

– Значить, не вірите? А от я його зараз… Ой, дзьобнув, клятий. 

У чагарях знявся лемент, затріщало гілля. Кузя вже йойкав: 

– За ногу і палець хапонув… Ось я тобі, розбишако… 

– Вистава розпочалася, – посміхнувся Пилип і пішов до вигадника… 

Та коли він зазирнув у чагарі, то закляк від подиву: там справді стояв 

великий рудий птах, схожий на страусеня. Витягнувши шию, мов 

роздратований гусак, він приготувався захищатися до останнього. Поряд 

підстрибував на одній нозі Кузя і нахвалявся: «От я тебе як вчистю зараз…» 

За хвильку на галявині зібралися всі шукачі скарбів і мовчки 

зачудовано оглядали небаченого птаха. Останнім до місця подій підбіг 

товстун Пташечка. 

– Хоч ти, Васько, скажи: що воно за диво таке? – загукали до нього. 

Товстун не поспішаючи вийняв з кишені курточки окуляри, протер 

скельця, почепив їх на носа і лише після цього глянув на рудого незнайомця. 

– Он воно що! – загадково вигукнув він. 

І раптом Пташечка накинувся на своїх однокласників: 

– Ганьба! Соромно не знати нашого степовика, дрофича-дудака! Он які 

в нього примітні вуса й борода. Красень! 

«А вуса в нього справді схожі на донкіхотівські, такі ж тонкі й довгі», – 

мимохіть подумалося Славкові, і він згадав свого Росінанта, який усе ще 

чекав на вершника… 

– Зараз дізнаємося, чому це він не злітає… – і Васько зробив крок до 

птаха. 

– Куди ти? Назад! Дзьобне! – злякано зойкнув Кузя. 

– Мокру курку і горобець скривдить, – зневажливо кинув Пташечка і 

сміливо підійшов до вусаня.  

Перед Васьком-товстуном птах покірно поклав на траву дзьобату 

                                         
69

 Дуда́к – дро́хва́ (Otis tarda) – великий птах родини дрохвових (Otididae), єдиний представник 

свого роду.  
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голову… 

– Ти диви на нього, ото штукар, – почулися захоплені вигуки. 

Якусь хвильку товстун мовчки оглядав дрофича. 

– Дріт, – нарешті озвався він. – Мабуть, від якоїсь звірини рятувався 

птах під деревами і потрапив у тенета. Вже давно у полоні мордується. 

Коли Пташечка нахилився до потерпілого, той відчайдушно сіпонувся. 

– Зачекай, – лагідно мовив хлопець. – Зараз я тебе звільню. Є, хлопці, у 

кого-небудь обценьки? 

– У мене є, – відгукнувся худорлявий Юрко. 

Дудака звільнили, але він не рушив з місця. 

– Біжи, лети! – умовляли його діти. 

Але птах якось безпорадно озирався, повертаючи на всі боки голову. 

Тоді його винесли з гайка. Опинившись серед поля, здоровило враз 

пожвавішав, стрепенувся. Здавалося, до нього повернулися сили. 

І враз, розкинувши широкі крила, дудак помчав полем і… полетів… 

– Ур-р-ра-а! – ґелґотіли йому вслід діти. 

– Щасливої дороги, птахо! 

Ось крилань уже набрав висоту, і раптом діти побачили, як він, 

скособочившись, різко ринув на землю. Всі сторопіли, а коли отямилися, 

кинулись до нього. 

Розпластавши могутні крила, дрофич нерухомо лежав на золотавій 

стерні. 

Наталка та Світланка кинулися до нього. 

– Що з ним? – бідкалася Наталка. 

Васько припав вухом до пташиних грудей, затамувавши подих, 

довгенько слухав. 

– А-а-а-а, – махнув він рукою. – Дудак мертвий.  

Потім Васько якимсь відчайдушним рухом зірвав з перенісся окуляри, 

поспіхом запхнув їх у кишеню і відійшов від гурту. Славко бачив, як він тихо 

плакав. Прозорі сльозинки котилися по його щоках, на мить зупинялися на 

губах і капали на куртку. Наталка та Світланка теж поквапливо витерли 

сльози. 

Усіх вразила загибель могутнього птаха… 

Шукачі скарбів й не почули, як повернувся дядько Юхим. Коли він 

підійшов до гурту і побачив дудака, то лише тихо вимовив: 

– Ой лелечко, лихо ж яке! 

Йому розповіли про все, що сталося. 

– Уявіть собі, діти, таке. До вашого двору вдирається самоскид і скидає 

під вікна усяку не́гідь70. Що б ви робили? 

– Під вікна? Та ми б його… 

– От-от, але ж цього не можуть зробити, приміром, синиці або зайчики-

вухані… На жаль, не можуть, – тихо мовив водій. – А люди скидають у 
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 Не́гідь (збірне) – тут: непотріб, мотлох; що-небудь непридатне, непотрібне. Має ще значення: 

люди, наділені негативними моральними якостями. 
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домівки птахів та звірят, у вітроупори, залізяччя, добрива, отрутохімікати… 

Від цього ой як потерпають звірятка й пташки, великі й малі. Отак загинув і 

цей дудак – окраса наших степів. Слухайте мене, діти, уважненько. Давайте 

присягнемо над мертвим дудаком, що ніколи не засмічуватимемо 

вітроупорів. І давайте сьогодні ж попросимо наших дідів, батьків, братів 

також не робити цього… 

– Клянемося! Клянемося! – пролунало над степом. 

І тоді дядько Юхим сказав: 

– А знаєте, діти, є в мене на прикметі один чоловік. Він, певно, зуміє 

оживити вашого дудака. 

– Що? Як? – почулося звідусіль. 

– А отак – дрофич підведеться і стоятиме у шкільному музеї. Та 

людина зробить з нього опудало. Зрозуміли? 

– Заспиртує, – уточнив Пташечка. 

– Нехай буде по вашому – заспиртує. Дідусь-опудальник живе не так і 

далеко, у Воскресенці, – вів далі водій. – Звуть його Софрон-поштар71. 

Колись, іще юнаком, блукав він з експедицією вчених по сибірській тайзі. 

Отоді й навчився робити опудала та й багато чого узнав про птахів. Що він 

робить з ними – не довелося мені бачити. А от опудалами його милувався в 

музеї. Птахи – мов живі. Завтра вранці я поїду в справах у той бік, то 

спробую привезти до вас діда Софрона. 

…І от шукачі скарбів ждуть діда-чародія… Довго ждуть. Дехто вже 

засумнівався, чи взагалі він приїде. 

– Вр-ра-а!! Дідусь чимчикує! – несподівано зарепетували хлопчаки, що 

визирали у вікно. 

Вони одразу ж кинулися назустріч довгожданому гостю. Розчинилися 

двері, і на порозі постав присадкуватий дідок. 

Зайшовши в клас, він ураз по-військовому виструнчився. 

– Здорово, молодята! – гучно привітався. 

Діти дружно привіталися у відповідь. 

Старий приніс із собою величеньку валізку. Поклав її на стілець біля 

столу, який приготували для нього, а сам, стоячи, став уважно оглядати 

дітей. 

Славці одразу сподобався дід: вусатий, сива борідка, жваві сірі очі 

дивляться трохи насмішкувато. 

Намилувавшись дітьми, дід ступив до столу, на якому лежав птах. 

– Чи ти ба, який здоровань! – вигукнув захоплено. – Нічого не скажеш, 

гарнюк. Не доводилося ще такого бачити. Напевно, на всі двадцять п’ять 

кілограмів потягне. 

– А чого не тридцять? – пожартував хтось, але на нього зацикали: не 

заважай, мовляв. 
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 Софро́н (грец. Σώφρων) – чоловіче ім’я грецького походження, що складається з частин «сос» 
(грец. Σῶς) – «цілісний, неушкоджений» і «фрон» (грец. Φρων) – «дух, розум». У перекладі з 

давньогрецької мови ім’я означає «(людина) «благорозумна», «розсудлива», «мудра», 

«розумна», рос. «(человек) «здравомыслящий». Це ім’я носять кілька святих.  
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– Тому, горобенятка, що двадцять п’ять кілограмів – то гранична вага 

дудаків, важчого ще ніхто не зустрічав. Ну то що, може, розпочнемо? – 

запропонував дідок, і в очах у нього застрибали бісики. – Ну, хто з вас 

сміливий, мені потрібен буде помічник. 

– Хай Васько! – загукали навколо. 

До столу повагом підійшов товстун Пташечка. 

– О, помагач підходящий! – усміхнувся дід. – Ану, хлопче, потримай 

ось так крило, – попросив він. 

Діти притихли і, затамувавши подих, чекали, що зараз опудальник 

дістане зі своєї торби отакенний шприц, кольне разів зо два птахові під ребра 

і заспиртує його. І залишиться дрібничка – поставити дудака на дошку і 

віднести тоді у шкільний музей. 

Насправді ж розпочалося щось зовсім інше, незрозуміле… 

Васько тримав крило, а дід-поштар дістав з кишені окуляри і почав 

дмухати на них. Хукав так, ніби він тримав у руках гарячу-прегарячу 

картоплину, а тоді ще довго тер носовиком скельця. Врешті він начепив 

окуляри на носа.  

Потому дідусь повагом вийняв з валізки стрічку-метр і заходився 

навіщось виміряти дудака вздовж і впоперек. Міряв крила, ноги, дзьоб, шию і 

все записував, а тоді ще й зважив птаха на кантарі. Затяг здоровань двадцять 

чотири кілограми сімсот грамів. 

– Дещицю до найвищої ваги не дотягнув, – відзначив опудальник і 

додав: – А тепер час братися за діло.  

Дідусь почав діставати з валізки і розкладати рядочком на столі різні 

інструменти. 

«І навіщо йому оті речі?.. Наче він лаштується лагодити чоботи, а не 

спиртувати птаха», – розмірковував Славко, стежачи за тим, як дід Софрон 

викладає на стіл молоток, швайку, ножиці, дріт. Зрештою він поклав і шприц, 

але зовсім маленький, схожий на той, яким шкільна лікарка Марія Тарасівна 

робить їм уколи. Хіба таким інструментом заспиртуєш отакенного птаха? 

За кожним рухом опудальника пильнували десятки очей. 

– Кожен птах, діти, великий чи малий, – ще не до кінця розгадане 

людиною диво природи. Ми повинні все знати про кожну пташку, яка 

потрапляє до наших рук… – Поштар замовк і спохмурнів. 

А через хвилинку він додав:  

– А ще скажу таке: дудак – рідкісний птах, до того ж – найбільший в 

Європі. Його вчені у всьому світі занесли до Червоної книги. У цю книгу 

потрапляють тварини, яких надто мало лишилося. Отакі справи, любі мої… 

Мені ще потрібні помічники… 

Двом хлопчикам він вручив молоток, терпуг і дріт. Наказав: дріт 

вирівняти, а кінці заточити так, щоб вони були гострі, мов голка. 

– Отут, посеред цієї дощечки, слід просвердлити дірки, причому 

точнісінько там, де я позначив олівцем, – загадав опудальник ще двом учням. 

Решта дітей з’юрмилися навколо столу: цікаво ж побачити, що 

робитиме сам дід! А старий, розмістивши серед столу птаха, розпанахав йому 
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скальпелем шкіру від шиї до хвоста. 

– Ой, що ж тепер буде? – злякано вигукнула Оленка. 

– Отак роблять опудала птахів, – відповів дідусь. – І робота ця, мушу 

вам сказати, дуже складна й цікава. 

Він замовк, а тоді додав: 

– А втім, навіщо я вам це кажу? Самі сьогодні побачите, як це 

робиться. Ми здеремо шкіру з дудака аж до заїд, але так, щоб ноги, крила і, 

звичайно, шия з головою залишилися з шкірою. Там, де не допоможе 

скальпель, зафіксуємо м’язи формаліном за допомогою шприца. Отак 

потихеньку й поставимо дудака на ноги. Використаємо для цього дріт, вату, 

морську траву – камку. 

– Хто здирав шкіру з дрофича? – спитав дід перегодом, коли опудало 

дудака вже стояло на підвіконні. 

– Славко і я, – відгукнувся Васько-Пташечка. 

– Чи помітили ви щось дивне? 

– Нічого. Все такечки, як і в курки… Ото лише… – осікся Пташечка. 

– Ну, сміливіше, говори…– заохотив дід Софрон. 

– Начебто у дудака не було залози. 

– Якої саме? – допитувався опудальник. 

– Куприкової… 

– Молодець-горобець! Саме так, – похвалив задоволений дідок. – 

Бачите, горобенята, яка тут заковика виходить. У всіх, значить, птахів є 

куприкові залози, а в дудака немає. Від цього він, бідолага, дуже страждає. 

Всі ви знаєте, що птахи дзьобом видобувають з тієї залози жир і змащують 

ним пір’я. Тоді воно не намокає...  

– Звідси й прислів’я пішло – як з гусака вода!.. – вставив Славко. 

– Так-так! – погодився дід Софрон. – А в дрохви інше діло. У зливу 

птах намокає, як віхоть, і тоді він уже не спроможний літати. Цим і 

користувалися завжди і звірі різні та й безчесні люди-браконьєри. Вони 

знищували мокрих дудаків. От чому потрапив дудак до Червоної книги.  

Дід замисленим поглядом обвів своїх слухачів, а тоді, певно, щось 

пригадавши, похопився:  

– Нам іще слід у шлунок дрофича зазирнути. Як бачите, зовні він такий 

самий, як, скажімо, у півня – хіба що трохи більший. Дудаки, як і багато 

інших птахів, ковтають камінці, пісок – для кращого травлення. Але вони 

полюбляють також ковтати різні блискучі предмети, які потрапляють їм на 

очі. Частенько у шлунках дудаків знаходять різні речі – каблучки, монети, 

намисто, золоті самородки. От ми й подивимося, що ковтав наш дрофич.  

Дід Софрон узяв скальпель. Усі схилилися над столом. Опудальник 

одним махом розтяв м’ясистий шлунок. 

– На жаль, як бачите, нічого цікавого, – мовив він розчаровано. – 

Звичайні кремінці, пісок і жолудь якийсь… 

Славко сидів поруч і, глянувши на того жолудя, подумки відзначив: 

великий, пукатий та ще й блискучий чомусь. Але дідок похапцем поклав усе, 

що було у шлунку, на шматок паперу, зіжмакав його і шпурнув під стіл у 
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сапетку. 

Саме тоді за вікном зупинилася машина дядька Юхима: настав час 

розлучатися з дідом. 

 

Уже вечоріло, коли Славко повернувся додому. Вдома нікого не було: 

мати на фермі, дідусь у майстерні. Він випив кухоль молока з хлібом і пішов 

у свою кімнату. О цю пору хлопчак любив послухати море. По черзі 

притуляючи до вуха мушлі, наслухав, як клекочуть далекі хвилі, та одразу 

переселявся думкою у зовсім інший світ…  

Його сейнер залишав підвіконня і мчав, розрізаючи кілем синю-синю 

воду, а морський вітер насвистував у щоглах свої розбійницькі пісні. 

Раптом погляд мрійника впав на полицю. Там догори ногами 

безпорадно валявся бойовий супутник ідальго Дон-Кіхота. Славко поклав 

мушлю, і ту ж мить зникло уявне море.  

«Бідолашний мій Росінант. Я зовсім забув про тебе, – подумки 

звернувся він до коника. – Коли ж тебе осідлає цибатий лицар? Ондечки 

лежить його обладунок, і гілочки – ноги й руки – я приготував, лише тулуба 

не вистачає. Стривай!..» – аж підхопився він. 

Славко раптом згадав про пукатий жолудь зі шлунка дрохви. Це ж був 

якраз той жолудь, якого йому не вистачало! І Славко помчав до школи. 

На шкільному подвір’ї він нікого не зустрів, на дверях класної кімнати 

висів замок. Він кинувся до вікна і, притуливши носа до шибки, став 

оглядати клас. Опудало дудака стояло там-таки, на підвіконні, а от сапетки 

під столом він не помітив. Де ж вона? 

– І чого це ти нишпориш отутечки? – несподівано гримнув хтось у 

нього за спиною.  

Славко круто обернувся. Поруч стояла огрядна прибиральниця – тітка 

Векла – пострах усіх шкільних розбишак. Хлопець мимоволі позадкував. 

– Я забув… – пробурмотів він, розгубившись у пошуках потрібного 

слова. 

– Знаю я вашого брата! Завжди щось забуваєте. Не встигаємо шибки 

вставляти. Ану, гайда звідси! 

– Тітонько Векло, а де сапетка з-під столу? 

– Яка? Ота нікудишня? На смітник викинула! 

За школою Славко побачив знайомий кошик. Скособочившись, він 

лежав на купі сміття. Кинувся до нього і витрусив усе, але жолудя не 

знайшов. Хлопець уже зібрався був іти додому, коли раптом у траві щось 

блиснуло. Нахилився – жолудь. «Он куди закотився, капосний», – полегшено 

зітхнув Славко і, затиснувши у руці знахідку, побіг додому.  

Уже в кімнаті хлопець уважно оглянув знахідку – жолудь був 

величенький, блискучий і чомусь важкуватий. Проте він не звернув на те 

особливої уваги, поклав його на полицю поруч зі шкапою, а сам ліг і одразу 

ж заснув. 
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5. Зустріч з морем 
 

Славко сидів за столом, лагодився, врешті, закінчити свого Дон-Кіхота, 

як раптом до кімнати увірвався захеканий Кузя-Кнопочка. 

– Аж на два дні! – заволав він з порога. 

– Кузя, що трапилось?! 

– Ага! Ти ще нічого не знаєш?! Ідемо до моря, аж на два дні! От! 

Збирайся і біжи до школи, автобус чекає, та все для малювання прихопи. – 

Випаливши це, Кнопочка зник за дверима. 

Коли Славко прибіг до школи, там уже зібрався весь сьомий «Б»… 

Класний керівник, висока худорлява вчителька фізики Марфа Полікарпівна, 

або – Дифузія Іонівна, як її позаочі називали учні, стояла біля автобуса і щось 

гаряче доводила фізруку-товстуну Степанові Омеляновичу. Побачивши 

Славка, вона підкликала його до себе. 

– Перекажи всім – хай ідуть під наш явір, – сказала вона.  

«Наш явір» – гіллястий велетень, що росте посеред шкільного двору. 

Говорила вчителька мало й чітко. 

– За успіхи у збиранні металобрухту наш клас премійовано. Ми їдемо 

до моря. На два дні! 

– Вр-ра-а-а!! – пролунало дружне, і серед гілок замерехтіли строкаті 

тюбетейки й брилі. 

– В альбомах, – продовжила вона, – ви повинні замалювати ваші 

враження від зустрічі з морем. Кращі роботи будуть відзначені преміями. За 

перше місце – велосипед… А тепер – всім в автобус. Курс до синього моря, – 

скомандувала Дифузія Іонівна. 

І ось автобус, підстрибуючи на вибоїнах, мчить селом. Славко з Юрком 

умостилися на задньому сидінні. Славко бачив, як швидко замиготіли хатки 

рідного села, а от уже й гребля з дуплястою вербою залишилися позаду, а 

через якусь часину автобус опинився на автотрасі серед бурхливого потоку 

авто-верблюдів. Так подумки називав Славко машини, на спинах яких 

горбився вантаж – ліжка, крісла, каструлі, ослони, пуховики, човни, 

примуси…  

Складалося враження, ніби вся країна раптом цього літнього ранку 

залишила свої справи, зібрала речі для відпочинку, пересіла на колеса і 

рушила в одному напрямку – на південь. 

Якась могутня сила тягла туди цей бурхливий потік, і машини мчали, 

мов навіжені, обганяючи одна одну. Та сила – море. Воно вабило і 

тарасівських школярів, а найбільше їхнього ватажка – Славка. Нарешті він на 

власні очі побачить море. Хлопцеві весь час здавалося, що вони надто 

повільно їдуть, і він подумки підштовхував автобус: «Хутчіш, та ну ж, 

хутчіш…» 

Славчин сусіда Юрко байдуже позирав у вікно. Його ніщо не дивувало, 

бо щоліта він жив коло моря, у своєї бабусі. 

– Дикуни, – раптом мовив Юрко. 

– Дикуни? Де? – засовався на стільці Славко. 
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– Хіба не бачиш? Машини. Хто сам по собі, без путівок приїздить до 

моря, тих дикунами звуть…  

Сказавши це, Юрко знов надовго замовк. Лише зрідка він хапливо 

витягав з кишені свій записничок і щось занотовував. 

– Що ти пишеш? – нахилився до нього Славко. 

– Зерна збираю! 

«Як це – збирає зерна?» – здивовано подумав Славко, але промовчав. 

Взагалі він потай захоплювався здібностями свого сусіда. Це він у дорозі 

мовчав, а у школі, особливо на вечорах, був ладен без кінця читати твори 

відомих і маловідомих поетів. Та й сам складав вірші. 

Нарешті частіше почали зустрічатися автобусні зупинки. Яскраві 

малюнки кричали про море. То були чудернацькі риби, вітрильники, а одного 

разу промайнув залізобетонний дельфін, а на ньому – хлопчисько у строкатій 

тюбетейці. 

Аж ось автобус стишив хід. Славко припав до вікна і побачив 

багатоповерхові будинки, обліплені балконами, як ластів’ячими гніздами, і 

рівну шеренгу струнких тополь. Дерева вишикувалися вздовж вулиці, якій, 

здавалося, кінця-краю не буде.  

На міських вулицях цього недільного ранку було мало перехожих. «Як 

у Тарасівці під час жнив», – мимохіть подумав Славко. 

Зате коли автобус спинився за містом, діти заохкали від подиву – вони 

побачили море і широченну смугу піску, яка нагадувала розворушений 

мурашник. Мурахи – засмаглі люди у строкатих капелюшках, – загоряли, 

лежачи проти сонця на піску, підкидали м’ячі, читали газети, гризли яблука і 

грали в шахи… Все навколо здавалося яскравим і незвичайним. 

Тарасівці вперто їхали вздовж пляжу. Лише перед полуднем автобус 

зупинився під обшарпаною морськими вітрами маслиною. 

– Дикий пляж, – сказав Юрко. 

У цей же момент Дифузія Іонівна виголосила: 

– Приїхали. Виходьте. Пам’ятайте: дисципліна і ще раз дисципліна. 

 

Море! У степовиків перехопило подих. Досі багатьом з них доводилося 

бачити лише невеличкий колгоспний ставок, а тутечки отака сила-силенна 

води… Аж дух перехопило! 

Море вирувало. Далеко-далеко, аж на небокраї, народжувалися 

білогриві хвилі. Нескінченними шеренгами сунули вони на берег. Але їх 

стримував хвилеріз. Хвилі щосили гепались об каміння, і в небо злітали 

велетенські каскади бризок. Упокорені, бігли вони до берега й пестливо 

облизували його довгими пінястими язиками. Вони випльовували на берег 

зелені паростки морської трави зостери, різні тріски, а зрідка шпурляли 

великих бридких медуз. 

Славко стояв на березі і розгублено вдивлявся у бурхливу далечінь: він 

не впізнавав моря. Замість дідусевої синьої-синьої, чистої рівнини перед ним 

зловісно сичали брудно-сірі хвилі. Це було не його море. А тут іще він 

помітив за хвилерізом, серед білоспинних морських горбів, сейнер, 
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точнісінько такий, як у нього на підвіконні стоїть. 

Судно відчайдушно продиралося серед оскаженілих хвиль, а вони 

намагалися перекинути його – клали на бік, підіймали догори, кидали вниз. 

Раптом сейнер занурився у хвилю і зовсім зник з очей. Серце хлопця 

стислося у відчаї. «Невже загинув?» – шепотів він, але раптом знову побачив 

його… 

Приятелі вже купалися, а Славко стояв на березі та стежив за сейнером. 

Коли хлопець нарешті забрів у море, грайлива хвиля збила його з ніг, і він 

якусь мить борсався на дні, аж поки наковтався брудної гірко-солоної води. 

Довелося бігти на берег і там підстрибувати на одній нозі – виливати з вух 

воду. 

А море все кидалося на пляж, щоразу злизуючи з піску дитячі сліди… 

 

…Коли ніч вкрила зоряним укривалом землю і море у таборі тарасівців 

яскраво палало багаття, а навколо сиділи замріяні діти. Вони не зводили очей 

з Юрка. А той випростався біля вогню і, простягши руку до моря, натхненно 

читав: 

 

– Це – ти, о часе,  

ти – невблаганний! 

Під вічний плюскіт 

і дзвін води 

скількох незнаних, 

скількох коханих 

безслідно змив ти 

як із піску сліди! 

З них кожен в моря 

кохався громі: 

всіх вабив чайки 

стрімкий політ… 

Лиш ті, хто ставив  

тут хвилеломи, 

надовго зримий  

лишили слід. 

 

– Вірша написав київський поет Юрій Петров, – оголосив Юрко. 

А Славкові чомусь здалося, що його склав сам Юрко. 

Ранок біля моря розпочався з того, що Дифузія Іонівна оголосила: 

– Сніданок. Чай з медом! 

На столі, який змайстрували з кілків та шматка фанери, стояв горщик. 

За столом сидів фізрук. До нього по черзі підходили мандрівники, тримаючи 

в руці великий кусень хліба. Степан Омелянович дерев’яною ложкою черпав 

із горщика золотаву рідину і наливав її на хліб. 

Відкусивши хліба з медом, Славко, як ніколи до цього, гостро відчув 

запашистий дух степу. І чомусь згадався йому один літній ранок… 

Прокинувся він на світанку, і вчулося йому, як під вікном дихає нива. 

Міцний дух колосків бив Славкові у груди. І подумалося йому: цікаво, а як 

прокидається поле?..  

Він тоді вибіг за ворота і ліг прямо на росяній межі. Затамувавши 

подих, прислухався до того, як урочистим колосковим гомоном зустрічає 

пшеничне поле сонце, як прокидаються пташки й комахи, а коли підвівся – 

побачив справжню казку. 

Тонюсінькі пшеничні остючки тримали на своїх вістрях величезне 
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золоте сонце. А на кожному з них блискуча прозора намистинка – росинка. 

Він став на коліна, схилився над пшеничною стрілочкою і раптом побачив у 

намистинці цілий світ – небо, сонце, поле і себе… 

От сонце одірвалося від колосків – піднялося над небокраєм: народився 

щедрий літній день. І тоді дмухнув вітерець, і щезла ранкова казка. 

Славко хотів одразу намалювати все, що побачив, та так і не зібрався 

це зробити в ті дні. І ось сьогодні знову перед ним виникло те зарошене поле. 

Він сидів на березі моря, яке мав малювати, а перед його очима стелилася 

колоскова нива. 

Хлопець прикріпив аркуш паперу до шматка фанери, розклав рядком 

кольорові олівці – зелений, жовтогарячий, синій, жовтий, червоний… Іще раз 

оглянув сіре, брудне море і наважився. Схопивши жовтогарячий олівець, 

рішуче провів рисочку вздовж паперу – то мав бути небокрай, – і тим же 

олівцем намалював велике степове сонце… 

 

Дифузія Іонівна поралася з дівчатами біля вогнища: вони готували 

обід, а під маслиною, у затінку, сидів фізрук. Голову його прикрашав 

широкополий солом’яний бриль. Учитель приймав зошити та аркуші, в яких 

діти намалювали море, і складав їх у невеличкий зношений портфельчик. 

Славко прибіг останній. Ніяковіючи, він простягнув свій малюнок. 

Степан Омелянович не став його розглядати й не звернув уваги на поведінку 

хлопця, а мовчки поклав його роботу в портфель. 

На якусь мить Славко затримався коло столу. 

– У тебе ще щось є? – спитав учитель, витираючи хусткою обличчя. 

– Ні, то я так… – похопився Славко і відійшов убік. 

Він не приєднався до гурту хлопчаків, які порозлягалися на пляжі й 

гріли животи проти сонця, а вмостився під чагарем. Дивився на море, а думав 

про своє… Пригадався Дон Кіхот, який так і лишився на столі незібраний. 

«Тільки-но приїду додому – одразу складу», – думав він.  

Славкові зараз анітрішечки не хотілося залазити у воду, при одній 

лише згадці про це чомусь поза спиною мороз пробігав.  

Обідати він не став: йому хотілося спати, а не їсти. Він, певно, захворів, 

але нічого не сказав про це нікому. 

 

Тарасівці вже прощалися з морем. Вони шпурляли у хвилі копійки. 

Підійшов до моря й Славко, але скільки він не нишпорив у кишенях, так і не 

знайшов копійчини, а позичати для такої справи не хотілося… 

Під вечір автобус тарасівців одірвався від гомінкого пляжу і помчав по 

спорожнілій на цей час автотрасі. Ватаг шукачів скарбів понуро сидів поруч з 

мовчазним Юрком. Він уже не визирав з вікна, його ніщо не цікавило. Боліли 

очі – наче хто піску сипонув. 

– Що з тобою, хлопче? Ти часом не захворів? – схилився над ним 

Степан Омелянович. 

– Я? Ні! Все в нормі, – віднікався Славко. 

Ой і довга ж дорога до рідного села! Славко не міг дочекатися тієї 
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хвилини, коли промайне знайома дупласта верба на греблі тарасівського 

ставка. 

Дома, не роздягаючись, він одразу впав на ліжко. 

У нього перед очима то миготіли розцяцьковані автобусні зупинки, то 

злостиво сичали, мов гадюки, морські хвилі. 

Увечері повернулися з роботи мама й дідусь. 

– Внучатко, ану, піднімайся вечеряти! – гукнув старий, зазирнувши до 

Славкової кімнати. 

Хлопець не поворухнувся. 

– Що з тобою? – стурбовано схилився над ним дід.  

Підбігла мати, доторкнулася губами до синового лоба. 

– Ой лихо! У нього жар! – заметушилася вона. 

– Морське сонце голову напекло, – зробив висновок старий Сіроштан. 

Славко випив склянку гарячого липового чаю з медом, і йому трохи 

полегшало. Він заснув. 

Уранці прийшла лікарка Віра Сергіївна. Вона була молоденька, зовсім 

дівча. На ній білий-білий халат і така ж косинка. Сіла на стілець біля Славка, 

посміхнулася, і здалося хлопцеві, що то сонце у кімнату зазирнуло. 

– Ну, чого засумував, козаче? – співучим голосом поцікавилася вона. 

– Я вже не хворий, – підвівся був Славко. 

– Лежи! От ми зараз побачимо, хворий ти чи ні.  

Сказавши це, лікарка дістала з валізки стетоскоп і почала уважно 

вислуховувати хворого. 

– Ну що ж, хлопче. Згодна з твоїм діагнозом. Днів зо два полежиш, і 

бігай собі на здоров’ячко. 

– Віро Сергіївно, що з ним? – спитала мати, коли вони з лікаркою 

вийшли у двір.  

Поруч стояв дідусь. 

– Усе гаразд. Скоро бігатиме ваш Сіроштан-менший.  

І, обернувшись до старого Сіроштана, вона додала:  

– А море йому, мабуть, протипоказане. Степовиком росте ваш онук, 

дідусю-мореходець!.. 

– Он яке діло! – обізвався той. – Виходить, з одного кореня різні люди 

ростуть. А я думав!.. Степовиком, кажете. А, може, так воно й краще. 

– Мабуть, таки краще, Опанасе Федоровичу, – охоче погодилася 

лікарка і поспішила з двору до іншого хворого. 

 

У просторому кабінеті директора Тарасівської школи працювала 

комісія. За столом сиділи директор, він же вчитель історії – молодий, 

чубатий, спортивного вигляду красень Остап Іванович, Марфа Полікарпівна і 

Степан Омелянович. Комісія розглядала малюнки учнів.  

У кабінеті на столі, що стояв під вікном, рядочком вишикувалися 

премії переможцям конкурсу – фотоапарат, рюкзаки, крокомір, м’ячі.  

Трохи осторонь, під стіною, вилискував нікельованими деталями 

новенький велосипед. Перша премія. 
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Класний керівник виймала з портфеля малюнки. Їх оглядали по черзі. 

Директор розкладав їх на дві купки: праворуч ті, що заслуговували на 

премію, решту – ліворуч. 

Робота комісії наближалася до кінця. І ось у портфелі залишився тільки 

один малюнок. 

– Отакої! Оце так перлина! – роздратовано вигукнула Марфа 

Полікарпівна, діставши його. – Не розумію я Славка Сіроштана. Всі його 

зошити і палітурки книжок списані океанами та морями, а коли загадали 

намалювати море – уявіть собі, намалював велике сонце, якесь поле і птаха! 

А назвав – «Моє море». Питається: де ж логіка?! От шибеник!.. 

– Цікаво, цікаво, – пожвавішав Остап Іванович. – Як сказав колись 

Теренцій – «квот гомінес, тот сентенціє» – «скільки людей, стільки думок». 

Директор школи взяв малюнок і заходився уважно його розглядати. 

– Ви, Марфо Полікарпівно, впевнені у тому, що Славко саме це 

малював на березі моря? – поцікавився Остап Іванович. 

– Аякже, звичайно! Чому ж я й обурююсь! Не чекала від нього такого, 

– з докором кинула вона. 

– Так, так… Пшеничне поле, значить, замість моря і птах, безумовно, 

дрохва, – уголос розмірковував директор. 

А тоді молодий учитель історії підвів очі і з цікавістю глянув на Марфу 

Полікарпівну. 

– «Вені, віді, віці» – виголосив колись Юлій Цезар, – «прийшов, 

побачив, переміг». Дякую, Ваш вихованець здобув велику перемогу, – з 

піднесенням мовив директор. – Пропоную дати Славку Сіроштану першу 

премію. Він заслужив не лише премії… 

– Як? За що йому премію та ще й першу?! – дуже здивувалася Марфа 

Полікарпівна. 

– Питаєте, за що? Дивуюсь, як Ви самі не розумієте. За любов до рідної 

землі, за душу хліборобську, нарешті, дорогі колеги, от за що! – відповів 

Остап Іванович. 

 

Кузя-Кнопочка вкотив велосипед просто в кімнату, де лежав Славко. І 

не встиг вкрай здивований хворий опам’ятатися, як гість, знявши свою 

тюбетейку-млинчик, урочисто виголосив: 

– Переможцю слава! 

– Якому переможцю? 

– Отому, що ондечки в ліжку лежить. Одержуй! – І Кнопочка підкотив 

до ліжка велосипед. 

– Кузю, облиш свої жарти!..  

– Ти мені не віриш? Та провалитись мені прямо тут, якщо я брешу! 

Уяви собі: сама Дифузія Іонівна власноручно резолюцію написала на 

фабричній етикетці. Слухай, читаю: «Перша премія – Славкові Сіроштану за 

малюнок «Моє море»». 
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6. Славко робить відкриття 
 

Як тільки Славко звівся на ноги, одразу ж осідлав велосипед. Не злазив 

з нього доти, доки не обгасав усі вулиці й завулочки, не перекатав усіх своїх 

друзів-приятелів, не раз їздив на тваринницьку ферму до мами, та й у 

дідусевій майстерні побував.  

І тільки накатавшись досхочу, хлопець згадав про свого лицаря. Вірний 

буцефал, уже трохи запорошений пилюкою, лежав на полиці, поруч – 

палички, лицареві руки, та ще спис. А тулуб-жолудь з горошиною-головою 

покоїлися на столі біля ліжка. 

Не раз Славко брався за цю творчу роботу, та завжди йому щось 

перешкоджало. Але сьогодні він будь-що закінчить роботу! Не поспішаючи, 

Славко накрив стіл газетою і розклав перед собою деталі лицаря, а поруч – 

інструменти: швайку, ніж, ножиці, а також клей і кілька сірників – про всяк 

випадок.  

Прискіпливо оглянув усе й залишився задоволений. Тепер можна й до 

діла. Перш за все він вирішив за допомогою сірника і клею прикріпити до 

тулуба голову. Затиснувши у руці жолудь, він легенько натиснув вістрям 

голки в його маківку. Голка чомусь ковзнула, ніби хлопець намагався 

проколоти дірочку на дні пляшки…  

Ще не тямлячи, що сталося, Славко знову, тепер уже що було сили, 

натиснув. Вістря знову сковзнуло й одламалося, залишивши на жолуді 

блискучу подряпину. 

Отакої! Від несподіванки Славко ніби отетерів і якийсь час розгублено 

дивився на відламаний кінчик голки. А коли трохи отямився, схопив жолудя і 

підбіг до вікна. І тут він побачив – жолудь був металевий. Уважно 

роздивився і помітив посередині якусь рисочку. «Може, то коробочка така?» 

– подумав Славко. Покрутив, і справді – жолудь розпався на дві частини.  

Хлопець зазирнув усередину – там лежали зернята. Він одразу 

порахував – їх було сорок вісім. Це була пшениця, але зернятка були якісь 

наче трохи незвичайні – дуже великі й пукаті. Що то за жолудь такий? Звідки 

він? І що то за зерна? Чому вони зберігалися в жолуді? І як опинився він у 

шлунку дудака?  

Здивований Славко якийсь час мовчки розглядав свою знахідку. Ніхто 

не бачив, як він підібрав на шкільному смітнику дудакового жолудя, і якщо 

він розповість про це – ніхто не повірить, та ще піднімуть на сміх. 

Аякже, той-таки Кнопочка скаже: «Придумати можна казна-що, взяв 

зерно у коморі й хизується». Славкові аж ніяк не хотілося виставляти себе на 

посміховисько. Краще дочекатися вечора, – прийде дідусь і порадить, що 

робити далі з тією пшеницею… 

Зернята Славко залишив на столі, лише щільненько причинив кватирку 

– щоб ненароком горобці не подзьобали його знахідку, а сам – на велосипед і 

мерщій на ставок за пічкуриками. Вернувся додому перед вечором. 

Дідуся він застав у своїй кімнаті. Старий оглядав зернята. 

– А-а-а-а, внучок! Ну, доповідай: де гасав? 
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– Рибалив. 

– Успіхи? 

– Кіт з’їв. 

– І то діло. Ну, а тепер, хлопче, швиденько розповідай мені, де ти оце 

добро знайшов. 

Славко коротко розповів усе. 

– Он, виявляється, яка історія, – здивовано вигукнув дід. – Цей жолудь, 

нічого не скажеш, – цікава річ. За час мандрів мені довелося побувати, 

вважай, на всіх гармидерах світу. Чого лише не бачив, а от такої чудасії не 

зустрічав. Правду кажучи, дудаки пиряють, де їм заманеться. У них поки що 

паспортів не питають, – посміхнувся дідусь. – Зернята теж цікаві, – додав він. 

– І над чим це ви тутечки чаклуєте? – несподівано підійшла до столу 

мати. 

Коли вона зайшла до кімнати, ані син, ані дідусь не чули. 

– На зернята дивимося, – обізвався Славко. 

– Знайшли диво. Поїдьте на тік – отам є на що подивитися… 

– На току зерно не таке, – мовив старий. 

– У вас із онуком усе особливе. Чудії ви в мене, ось що я вам скажу. 

Ану, йдіть-но мені вечеряти… 

– Славко, змотайся вранці до колгоспної лабораторії. Покажи зерно 

старшому агрономові Івану Івановичу. Жолудя теж прихопи, – наказав 

старий Сіроштан.  

Після цього вони поспішили на кухню, адже мати страх як не любила, 

коли до столу спізнювалися. 

 

Рано-вранці Славко вже був край села, біля лабораторії. Якийсь час він 

нерішуче тупцював біля дверей. «Йти чи не йти?» – розмірковував він, та 

зрештою зважився і несміливо переступив поріг. Він опинився у довгому 

коридорі з численними дверима. Де кімната Івана Івановича, він не знав. 

– Чого вештаєшся отутечки? – зустріла його тітка з віником. 

– У мене справа. 

– Ти диви! У нього, бач, справа. Ану геть звідси, шибенику. 

– Нікуди я не піду. 

– А ось я тобі… 

У цей час відчинилися двері, і на порозі з’явився якийсь чоловік. 

– Що тут таке? Що за галас? Чий ти, хлопче? – помітив він Славка. – 

Когось шукаєш? 

– Я Славко Сіроштан. Шукаю агронома Івана Івановича. 

– Он воно що. А я думаю – кого ти мені нагадуєш. А тепер уже бачу – 

ти ви́капаний72 Сіроштан-моряк. Ну що ж, заходь, я і є той самий Іван 

Іванович. – І він відчинив перед Славком двері. 

                                         
72

 Ви́капаний (розм.) – дуже схожий на кого-небудь; такий самий, як хтось; «схожий, як дві краплі 

води». Очевидно, слово пов’язане з певним способом ворожіння – капанням воску чи сирого 

яйця у воду і вгадуванням в одержуваних конфігураціях образів певних людей чи тварин. 
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Славко зайшов до великої світлої кімнати й одразу опинився в 

зерновому царстві: на численних столах стояли склянки з зерном, а невеличкі 

снопики прикрашали стіни від підлоги до стелі. 

– Сідай і розповідай, – агроном указав хлопцеві на стілець і сам сів 

поруч. 

– Я краще покажу. 

– Ану, що там у тебе, показуй, – присунувся він до хлопця. 

– Ось дивіться. – Славко розгорнув на столі свій пакуночок. 

Агроном зиркнув на зернята і розчаровано промовив: 

– Ну і що ж тут особливого – пшеничка…  

Але раптом чоловік осікся, почепив на носа окуляри, схилився над 

столом. Якусь хвилину він розглядав зерна, а тоді звів очі на Славка. 

– Звідки ти прибув, хлопче? – спитав агроном. 

– Як-то звідки прибув? Ви ж знаєте, тарасівський я. 

– Не вірю! 

– Та я ж Славко, внук Сіроштана-моряка. 

– А от зернята твої говорять зовсім про інше. 

– Не розумію. Як це говорять? 

– З космосу прилетіли твої зернята, от що! Відколи пам’ятаю себе, 

такого дива не доводилося іще бачити. 

Славко слухав і не міг збагнути: жартує агроном чи каже серйозно? 

– А тепер, хлопче, розповідай, де ти роздобув це багатство? 

– Дудак приніс! – відказав Славко. 

Агроном нахмурився. 

– Облиш, хлопче, жартувати, ми ж не в дитячому садку! У нас цілком 

серйозна, можна навіть сказати, важлива розмова. 

– Я зовсім не жартую, – похнюпився хлопець. 

Славко почав розповідати історію своєї знахідки. 

– Якби не зерно, можна було б подумати, що ти, хлопче, переказуєш 

мені зміст якоїсь пригодницької книжки, – замислено мовив агроном. – 

Цікаво, цікаво… А покажи-но мені ще раз отого жолудя… 

– Осьдечки, дивіться, – Славко поклав свою знахідку поруч із 

зернятами. 

– Ич який, – захоплено вигукнув Іван Іванович.  

Чоловік довго розглядав дивовижну річ, зазирнув усередину і, на 

превеликий подив, витяг, за допомогою пінцета, невеличкий жовтуватий 

папірець. Виявилося, то був малюнок. Глянув на нього Іван Іванович і від 

здивування ляснув себе долонями по колінах. 

– Ну, що я казав? Зернята таки з космосу. От і доказ, дивися, хлопче, – 

схвильовано вигукнув він. 

Славко зиркнув на той папірець і сторопів, побачивши таємничий 

малюнок: на папірці полум’яніло червоне сонце, напівзатулене людською 

рукою. 

– Оце дивина! – тихо мовив хлопець, тамуючи хвилювання. – Хто ж це 

намалював? 
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– Звичайно, розумна істота. Певно, це тотемічний знак73 якогось не 

відомого ще нам племені, – сказав агроном. – А якщо серйозно, то нам про 

тих людей розкажуть колоски. 

– Які колоски? 

– Оті самі, які ти виростиш із цих зернят. 

– Краще візьміть їх… – почав було Славко. 

– Ні, хлопче. Сама доля підкинула тобі ці дорогоцінні зерна, і саме ти 

маєш їх посіяти. Не розумію вас, хлопчаків, – роздумливо сказав агроном, – 

лише хлоп’я на ноги зіпнеться, відразу ж до комбайна або до трактора липне, 

а на пришкільних ділянках самі дівчатка пораються… Справжній же 

хлібороб починається з тих ділянок. Перше слід руками виростити пшеничку, 

буряки чи там огірки, а тоді вже й за кермо трактора сідати… 

– Де ж я їх посію? 

– Дивуєш ти мене, Славко. У вашій школі пречудові дослідні ділянки. 

Здається, там старостує юннатка74 Оленка, донька бригадира. 

– Ага, вона. 

– От і посієте з нею разом. 

– Ні, – відрізав Славко і гірко зітхнув. 

– Чого це? – з цікавістю подивився на нього Іван Іванович. 

– Бо та Оленка – причепа, до того ж язиката. 

– То не причина. Ти ж розумієш, хлопче, які це зерна… 

– Розумію… 

– Ну, то як, домовилися? 

– Гаразд, я згоден, – уже веселіше відповів Славко. 

– Я так і знав. Впізнаю Сіроштана. А тепер скажи мені, кому ти ще 

розказав про свою знахідку. 

– Тільки дідусеві. 

– Ну то й не розказуй більш нікому. Згода? Так буде краще. Сам знаєш, 

скільки тепер розвелося шанувальників різних сувенірів. Гляди, й твою 

пшеничку з корінцями повисмикують. А от жолудя для свого лицаря 

пошукай у вітроупорі, – порадив Іван Іванович. 

Славко сховав знахідку в кишеню, подякував агрономові і вибіг на 

вулицю. 

На другий день, коли з-за Терешкового гайка вигулькнуло сонце, 

Славко вже був за селом: він мчав на велосипеді за жолудем… Велосипедист 

поспішав, бо дідусь, проводжаючи його, попередив: 

– Не барися, бути дощу. 

Коло Братця-Горіха хлопець зупинився. Тихо шелестіли, ніби 

перемовляючись, листочки. Славко слухав той зелений гомін, і здавалося 

йому, що то розмовляють тарасівські комунари, згадують свою юність… 

                                         
73

 Тоте́м – у перекладі з мови індіанського племені оджібве – «його рід». Тоте́м – істота, яка 

вважалася засновником племені. Як правило, був представлений у вигляді ідола (божества) або 
вважалося, що душа його перебуває в якомусь предметі. Взагалі тотемізм – одна з найдавніших 

форм релігійних уявлень. Тотемічний знак – зображення тотему певного племені. 
74

 Юнна́т – скорочення від «юний натураліст».  
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Уже від горіха Славко звернув на битий шлях – рівний-рівний… Було 

ще дуже рано, автомашини зустрічалися рідко – ніяких тобі перешкод. 

Славко щосили натискував на педалі. У груди бив густий дух різнотрав’я, а 

зустрічний вітерець пухирив сорочку на спині, як вітрило… 

Терешків гайок зустрів раннього гостя горіховими пахощами і 

пташиним лементом, а вже за гайком довелося Славкові збочити на степову 

дорогу, яка крутилася серед нескінченних соняхів. 

Соняхи квітували. Широко розплющеними очима дивилися вони на 

свою матір – сонечко. Скільки око сягає – полум’яніли золотаві сонця У 

нього аж дух перехопило від задоволення. 

Попереду зеленіли лісосмуги. Там – жолуді… 

Славко помчав до вітроупора. Їхав, уважно стежачи за дорогою, і 

одночасно зрідка кидав короткі погляди на соняхи, які, здавалося, вітаючись, 

низенько вклонялися йому. 

У вітроупорі росли дубки. Славко кинувся під дерева і почав розгрібати 

запашне торішнє листя, але знаходив лише зовсім нікчемні жолуденята, які 

годилися б хіба що на копитця шкапі Дон Кіхота. 

Довелося їхати далі. Обнишпорив він іще дві лісосмуги, але там росли 

лише молоді дубочки… Згодом усе-таки побачив вітроупор, де шуміли 

високі гіллясті дуби. Одразу надибав великого, пузатенького жолудя. Зрадів, 

та коли оглянув, знову шпурнув: клята миша зіпсувала його.  

Незабаром він знайшов у торішньому листі потрібний жолудь, та й не 

один… Усі вони були настільки схожі на той, дудачий, що Славко мимохідь 

спробував розгвинтити їх… 

Поклавши жолуді до кишені, велосипедист вийшов з вітроупора, 

глянув у бік Тарасівки і здивувався: грізна чорна хмара затуляла півнеба. 

Вона швидко насувалася, а попереду летіли невеличкі хмарини, стелячи по 

соняхах швидкі тіні. Дідусь не помилився. Бути зливі. 

Славко скочив на велосипед і понісся що було духу. «Втечу, у 

польовому стані сховаюся», – думав він. І вже від’їхав далеченько – до 

степової хатинки залишалося зовсім близько, – аж тут трапилося 

непередбачене: він чомусь вилетів із сідла і опинився у придорожній канаві.  

Одразу не міг утямити, що з ним трапилося. Та коли глянув на 

велосипед, то зрозумів усе: задня покришка «спіймала» гвіздок, тепер не 

втечеш… 

Зовсім поруч звисала з неба синя дощова запона… Славко кинувся до 

соняхів – рятуйте, братці! Влаштувався під листатим голованем. Сів, 

підібгавши ноги, причаївся, прислухаючись до гуркоту, що швидко 

наближався. Здавалося, степом, улюлюкаючи, мчить розлютована орда…  

Вітер подужчав – зашелестіли, застогнали соняхи. Раз у раз сліпуча 

блискавка різала по очах, а потім рясно сійнув дощ. Кілька хвилин шаленіла 

злива, а тоді нараз усе стихло. Знову сяяло сонце і співали жайворони, неначе 

й не було нічого… 

Не врятував хлопця сонях – намок Славко добряче, а треба було 

поспішати додому. 
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Ще кілька хвилин тому велосипед здавався Славкові легким і зручним, 

а тепер він був ладен кинути його – так важко було котити машину по 

липучому чорнозему. І все ж, ледве переставляючи ноги, доволік Славко 

свого коника до якоїсь хатини. Потрапив він на польовий стан сусіднього 

села Матвіївка. 

Минувши арку, прикрашену гаслами, хлопець опинився на подвір’ї, а 

там його зустрів засмаглий до чорноти кремезний чоловік у безрукавці й 

кирзових чоботях. 

«Напевно, боксер. Он якенні кулацюги, мов кавуни», – мимохіть 

подумав Славко, побачивши незнайомця. 

Силач усміхнувся до хлопця: 

– Що, обламався, синку? Ну, раз така справа, одкоти свого драндулета75 

он туди, під тин, а сам топай за мною. Підобідаєш, а тоді й за ремонт 

візьмешся. На той час, дивись, і дорога затужавіє… 

– Я не голодний… – почав був Славко. 

– Е, ні, хлопче, то не чоловіча розмова, запам’ятай: я не знаю, що 

значить оте «не голодний», – перебив його здоровань. – Я по твоїх очах бачу, 

що ти, зайчатко, зголоднів, як той вовцюга. 

Вони підійшли до столу, який стояв у затінку під хатою. Механізатори, 

що саме обідали, не звернули уваги на хлопця, а Славків супровідник 

підійшов до відчиненого вікна і гукнув: 

– Галиночко, нагодуй цього козарлюгу, та швиденько мені. 

Незабаром з кухні вийшла огрядна жіночка у білому фартусі. Вона 

обіруч тримала чималий полумисок гарячого борщу. 

– Стьопо, а де ж той молодець? – сторопіло озирнулася куховарка. 

– Чи ти, бува, не осліпла? Розтули очі, ондечки він, за столом. 

– Ага-а. Побачила! – усміхнулася тітка. – Ач який білявенький – наче 

дівчинка.  

Вона поставила перед Славком борщ і уважно оглянула хлопчика. 

– Ой леле, отак забрьохався! Бачу, тебе, синочку, злива прихопила. 

Стривай, я зараз. – І вона перевальцем, як качка, побігла на кухню і принесла 

звідти велику цибулину. 

– Ліки від усіх хвороб. З’їж, хлопчику, шматочок. А я тобі ще кашу з 

котлетою принесу, а запивати будеш молочком, чи, може, узварку76 

холодненького принести? 

– Узвару, – похнюпившись, зніяковіло прогудів Славко. 

Нарешті куховарка Галина залишила хлопця, повернулась до своїх 

каструль і сковорідок. 

Поруч зі Славком обідав старенький худорлявий дідуган. На маківці в 

нього войовничо стирчав сивий чубчик, схожий на півнячий гребінь. 

                                         
75

 Драндуле́т. (іронічне, розм.) – це слово, що має значення «старий, розбитий і розхлябаний візок, 

машина чи велосипед», «механізм, агрегат неясного походження». Слово виникло на базі 
запозичення з польської мови, де drynduta означає «найманий візок; візник» і сходить до 

звуконаслідувального загальнослов’янського дієслова dryndati – «трястися при їзді».  
76

 Узва́р – солодка рідка страва із сушених фруктів і ягід, зварених у воді; компот.  
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– Ото, значить, онучку, по сорок з гаком центнерів дала пшеничка, – 

звернувся старий до велетня у безрукавці. – Чи розумієш, яка то цифра! А ми, 

бідолахи, колись на цій же ниві до п’ятнадцяти пудиків брали, та й за такий 

врожай святому Миколі-чудотворцю свічку ставили, а тепер, мислиме діло, 

вважай, по двісті сорок пудів збираємо… 

– Е, діду! Хіба то врожай, – озвався онук. – Це, як тепер кажуть, 

перехідний момент. Недалеко той час, коли по всі сто центнерів відвалить 

наш гектар, чуєте, діду, по шістсот пудиків!.. 

– Юринда! – категорично заявив дід, відмахнувшись рукою. – Ти, 

онуче, говори, та не забалакуйся. Ти, певне, гадаєш, як старому, так можна 

казна-що верзти, – і дідів чубчик ображено настовбурчився. 

– Боже борони, правду кажу, діду. Ось послухайте, про що нам 

розповів один учений. Якось під вечір отакої жнивної пори завітав у наш 

табір цибатий чолов’яга. Одежина на ньому благенька – стоптані черевики, 

брезентова куртка, просмалений капелюх, та й на вид, мов свята Варвара 

Великомучениця77. 

– А ти її бачив? – утрутився в розмову парубійко, що сидів поруч. 

– У тому-то й річ, що лицезрів, так само, як оце тебе зараз, Василю, 

бачу, – не змигнувши оком, потвердив розповідач і уточнив: – На іконі у 

бабусі Мокрини. Обличчя, треба сказати, у тієї страдниці – як печене яблуко. 

Точнісінько отаке було й у нашого гостя, а от очі його я до цього часу бачу, 

бо очі в нього світилися, як у закоханого по вуха парубійка. Після вечері 

хтось із трактористів спитав дідка, куди він дорогу верстає. 

– Я – вчений, а от у жнива – шукач, – відповів він. 

– Що ж Ви шукаєте? 

– Врожай добрячий. 

– Поталанило Вам, – сказав я, – у нас рекордний урожай. По сорок, а то 

й по п’ятдесят центнерів. 

– Е, друзі, то ще не врожай. Моя мета – сто центнерів, і не менше. 

– З гектара? 

– Зрозуміло, з гектара! 

– Де ж Ви таке зерно знайдете? 

«У мене є таке», – хотів похизуватися Славко, але одразу отямився: 

ніхто не повірить йому, та й агрономів наказ пригадав – нікому про зернята 

не казати ані слова. 

– Може, і на вашому полі відшукаю, – відповів учений. – Я селекціонер 

і добре знаю, що природа – то складна лабораторія. Вона створює такі 

                                         
77

 Варва́ра, або Ба́рбара – римська християнська діва, свята, великомучениця. За переказами 
народилася на сході Римської імперії. Була дочкою заможного язичника Діоскора, який заточив 

доньку в башту. З часом батько, через віру дочки в Ісуса Христа, відступився від неї і передав 

владі на розправу. За наказом претора Мартініана Варвара піддана тортурам. Через відмову 

зректися Христа засуджена на смерть. Страчена власним батьком, який відтяв її голову мечем. 
За українськими переказами мощі Варвари зберігаються у Володимирському соборі Києва. Один 

із персонажів «Золотої легенди». Житіє Барбари послужило основою для німецької казки про 

Рапунцель, опублікованою братами Грімм.  
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зернята, але це трапляється дуже рідко. Щоб знайти такий колос, не вистачає 

іноді й цілого життя… 

Славко намагався не пропустити й слова з тієї цікавої розмови, але, на 

жаль, механізатори піднялися з-за столу і попрямували у затінок, до верби, 

що розкошувала серед двору. 

Коли Славко вже допивав узвар, то раптом почув: 

– Чий ти, хлопче, будеш? 

Славко підвів голову і побачив дідка, який стояв поруч. 

– Сіроштан я, з Тарасівки. 

– Он як! То ти, бува, не онук діда Опанаса-моряка? 

– Ага. А як Ви, дідусю, взнали? 

– Та як же було не впізнати – ти ви́капаний дід. Отож з гарного ти, 

хлопче, хліборобського роду. Лише твій дід дещо схибив, на море подався, та 

й то була на те своя причина… Давнє діло… Не йди, хлопчику, дідовою 

стежиною. Ти хлібороб, запам’ятай це. 

Славко нічого не відповів, але подумав: «Гаразд, дідусю, запам’ятаю». 

– Своєму дідові та матері вітання передай. Скажеш, кланявся Сидір 

Пуп’янок. 

– Передам, – пообіцяв Славко. 

– Підкріпився, козаче? – підійшов до нього знайомий у безрукавці. 

– Спасибі! 

– Бігай здоровенький! – відповів йому на те здоровань. – А тепер час до 

роботи. Оце тобі клей, а оце – латки. Зумієш сам залатати камеру? 

– Авжеж зумію, – весело підхопився Славко. 

У Тарасівку шукач жолудів повернувся поночі. 

 

 

7. Тринадцята ділянка 
 

Любив Славко стежинку, що вела до школи. Бігти по ній – одна 

насолода. Кожна гілочка, кожна травинка і квіточка – тобі приятель. Хороше 

ранками вітати своїх друзів, які щойно прокинулися. Але сьогодні хлопцеві 

не до цього. Він поспішає, бо саме сьогодні – перша неділя вересня, отже, 

настав час посіяти диво-зернята. 

Наступна зустріч з керівником гуртка юннатів його анітрохи не 

турбувала – він заздалегідь обміркував, що скаже вчительці. Та й сівба для 

нього – дрібничка. Дадуть йому діляночку пухкої землички, а як її порати він 

знає.. 

Юннати вже працювали. Але Ганни Пилипівни не було – вона, певно, 

знов захворіла. Доведеться йому мати справу з сусідкою – Оленкою… 

Ось він переступив межу юннатівських володінь і непомітно підійшов 

до Оленки, яка в цей час щось робила, схилившись над грядкою. 

– Оце – я! – з удаваною урочистістю вигукнув Славко. 

Дівчина підвела голову і здивовано оглянула його. 

– Бачу, що не бравий солдат Швейк. 



129 

– Записуй до гуртка. 

– Кого? 

– Звісно, мене, а не Юрія Нікуліна. 

Сусідка поворожила оченятами: 

– А ти, часом, хлопче, адресу не переплутав? Он там, у школі, 

краєзнавці збираються. 

– Ні. Прийшов, куди слід, – упевнено відповів Славко. 

– Що ж ти робитимеш у нас? 

– Дивуватиму світ. 

– Чим? 

– Озиминою. 

– Запізнився, Славко. Минулого літа пшеничка у нас гарно вродила. 

Грамоту маємо. 

– Я вирощуватиму пянбс. 

– Що-що? 

– Для тих, хто не кумекає, пояснюю: пянбс – пшениця, якої не бачив 

світ. 

– Знаєш, Славко, не дури мені голову, мотай краще звідси до своїх 

пташок та жуків, – одрізала Оленка. 

– Аякже, помотав. Записуй, кажу, – вже сердито мовив Славко. 

– Гаразд. Наталко! – гукнула вона дівчинку, що працювала поблизу. І 

коли та підійшла, наказала: – Одведи оце хлоп’я на цілину… 

– Ой налякала! Цілина! – посміхнувся Славко. 

– Подивимося, що за пташка залетіла до нашого городу. Дай цьому 

герою тринадцяту, – наказала Оленка.  

Славко потьопав за тонконогою конопатою дівчинкою у найдальший 

куточок юннатівського клину. Зупинилася Наталка біля якогось кам’яного 

звалища. 

– Оце тринадцята ділянка. 

– Де ж тут земля? – розгубився Славко. 

– Де ж їй бути – під камінням, – підкреслено люб’язно пояснила 

дівчинка і поквапом додала: – Камінці не розкидай абияк, а складай 

охайненько отамечки під тином.  

І вона пішла собі, погойдуючи білявою кіскою. 

Славко аж спаленів – така зневага до нього! І перше, що спало йому на 

думку, – тікати звідси. Геть, геть, ноги його більше тут не буде! Та, ступивши 

кілька кроків, отямився. А як же його пшеничка? Та й дівчата засміють – 

кличку «боягуз» приліплять. Нічого не вдієш. Довелося розчищати ділянку – 

визволяти чорнозем від каміння. 

Не сиділося того дня вдома Кнопочці. З самого ранку примчав він до 

школи, щоб похизуватися новісінькою «Чайкою». Фотоапарат – клас! 

Побачивши свого друга біля грядки, він страшенно здивувався. 

– Гей, ти, Славко! Чого там ба́бляєшся78? – підскочив Кнопочка до 

                                         
78 Ба́блятися (діал.) – «ба́братися»: 1) Бовтатися руками в чому-небудь рідкому, брудному; 
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нього. 

– Хіба не бачиш? Ділянку розчищаю. 

– А навіщо? 

– Пшеницю сіятиму. 

– Хіба то хлопчаче діло? – стенув плечима Кнопочка. 

– Я зернята цікаві маю. Хочу сам їх посіяти. Так що не заважай – 

ніколи мені. Краще б допоміг, га? 

Зовсім не хотілося Кнопочці каміння пиряти, та було якось незручно не 

допомогти. Так-сяк попоносив камінці, але не витримав і гайнув у село… 

А Славко носив і носив каміння… І лише коли на землі не лишилося 

жодного камінчика, сів перепочити. Глянув на земельку, яку звільнив з 

кам’яного полону, і так радісно йому стало! Вона була чорна, як циганський 

чуб. Пахкотіло від неї свіжою ріллею так, що аж у голові паморочилося.  

Вдихаючи цей аромат, Славко мимохіть пригадав рядки вірша, якого 

прочитав в одній книжці. Він озирнувся, щоб впевнитися в тому, що його 

ніхто не почує, і, наслідуючи свого друга Юрка, натхненно продекламував: 

 

Чорноземе, чорнявий, мудрий батьку, 

будь злітним полем кожному зернятку, 

яке чолом націлилось в зеніт. 

У світі – зерно. У зернині – світ. 

 

Хоча оті слова «У світі – зерно. У зернині – світ», – він ще не зовсім 

розумів, зате кожної весни біля своєї хати бачив неосяжні поля зернят. Тому, 

мабуть, і вірша цього запам’ятав… 

Сидячи на каменюці, він милувався своєю роботою, а коли озирнувся, 

побачив Оленку. 

– Лелечко, він уже, бачте, спочиває, – насмішкувато вигукнула вона. 

Але коли підійшла ближче, зойкнула з подиву: – Ой, ти диви! Вже й чиста 

грядочка. Коли ти встиг? А ми збиралися бульдозера у колгоспі просити… 

Земелька чорненька, – бігаючи навколо тринадцятої, захоплено вигукувала 

цокотуха. 

Славко сидів мовчки. Не розпатякувати ж, справді: «Я такий, я он який, 

це для мене дрібничка». 

– Чого ти мовчиш, мов кавун? Показуй, чим світ дивуватимеш, – 

поцікавилась Оленка. 

Той витяг з кишені пакуночок. 

– Ось, дивись. 

– Оце й усе? 

– Ага! 

– Хлопче, ти того… начебто з вітерцем. Тутечки й горобцю нічим 

поласувати… Я тобі краще дам ячмінцю… І не якогось там, а зимового. З 

                                                                                                                                   
2) перен. Повільно що-небудь робити; копатися. Ба́бло – «болото, трясовина»; ба́брати – 

«бруднити».  
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Прибалтики юннати прислали. – І вона простягла йому чималеньку торбинку. 

– Посієш? 

– Еге ж, – погодився він і взяв торбинку. 

– А чи знаєш, як треба сіяти? 

– Знаю! Чого ти до мене причепилася, мов реп’ях до валянка? – не 

витримав Славко. 

– Зрозуміла! Дивуй світ! – пискнула вона і помчала до своїх грядок. 

Але як треба сіяти зерно, Славко й не знав. Він міг безпомилково 

назвати марки тракторів, сівалок, комбайнів, перерахувати футболістів 

київського «Динамо», забити цвях, сісти на велосипед чи навіть мотоцикл й 

обмотати все село, і ще багато чого, а от як сіяти, не знав.  

Він не раз бачив, як сіють хліб, а от на яку глибину слід класти зерно, 

яка відстань має бути між рядками – не звертав уваги… Дорогоцінні ж 

зернята слід посіяти не як-небудь, а за всіма правилами! 

Що ж робити? Звернутися до Оленки він, звичайно, не міг. Залишалося 

одне – побігти у майстерню до діда. І сівач прожогом кинувся за ворота, аж 

тут зіткнувся з агрономом Іваном Івановичем. 

Той притримав хлопця за рукав. 

– Куди розігнався? 

– До дідуся. 

– На консультацію?.. 

– Ага, а тепер, тепер… здається, можна й не бігти, – зметикував він. 

– Я теж такої думки, – посміхнувся агрономом. – Де твоя діляночка? 

– Ходімо, покажу. 

Зі всього було видно, що доля Славкових зернят турбувала Івана 

Івановича не менше, ніж самого Славка. 

 

Тринадцяту ділянку засіяли за всіма правилами агротехнічної науки… 

З того дня, вважай, кожного ранку, до уроків, а бувало, й після занять, 

Славко навідувався до свого поля. Через тиждень – перша новина: зазеленів 

килимець ячменю, зійшов він дружно, а от озимини не видно було. Минув ще 

тиждень, потім ще кілька тижнів. Уже й жовтневі дощі пішли, тихі, без 

громовиці, щедрі, а пшеничний килимок не прокидався.  

Славко почав турбуватися. Він не раз бігав до агронома. Та в Івана 

Івановича була одна порада – наберись терпіння і чекай. І хлопець таки 

дочекався – діляночка ожила. Сталося це зовсім несподівано. Ще звечора він 

не помітив нічого нового, а вранці на грядочці випнувся рядочок шпичаків. 

Всі вони були націлені у небо.  

Сівач оглядав кожну рослинку, як диво якесь. Парості були дебеленькі 

й гострі, як їжачкові шипаки, на колір – жовтуваті, а із землі вже показалися 

зелені-зелені стебельця. Їх було саме 48. Тобто, виходить, що зернятка всі до 

одного прокинулися.  

Для Славка це була подія. Та ще яка! Хлопець ладен був горлати про 

свою радість, але стримався… Ще Оленка прибіжить, спробуй тоді пояснити, 

чого галас зняв. 
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Зима того року в приазовський степ прикотила в кінці грудня. 

Лютюща, з хурделицями та з холоднечею. За кілька днів вона укутала в 

снігову ковдру степ, замела хати й перекинула через юннатівські ділянки 

намети вище паркана. Тепер діти бігли до школи просто через город, по 

снігу. Пробігаючи цією стежкою, Славко щоразу думав: там, під снігом, 

спочиває його зелене диво… 

Зимові дні метушливі, тому й минають швидко. Не встигне Славко 

після уроків додому примчати та перехопити щось, як під вікном уже 

приятелі у хокей грають. Ввечері – домашні завдання, телевізор, дідусеві 

оповідки. А, здається, тільки-но стулить повіки, – а вже за вікном гуде-

надривається колгоспний «козел»79 – то шофер гукає бригадира, отже, сьома 

година – час збиратися до школи… 

Якось і не помітив Славко, як весняний грайливий вітровисько почав 

порядкувати в степу. Теплий вітер-розбишака народжувався десь на 

просторах Атлантики і мчав до приазовської рівнини. Тут йому було де 

розгулятися… Південний гість-гультяй швиденько наводив свої порядки: 

звільняв степ від зимового укривала, ламав на ставках кригу і владно кликав 

сівачів у поле. 

З настанням теплих днів у школярів додалося клопоту – аякже, 

підготовка до екзаменів, і вдома на городах роботи тієї скільки, та й на 

шкільних ділянках не менше. Закрутився-завертівся у весняних турботах і 

Славко, проте про свою тринадцяту ділянку не забував. Він бачив – 

пшеничка та ячмінець перезимували гарно, а тепер ростуть, зеленіють, 

набираються сили… 

І от одного ранку, коли він неквапом дибав стежинкою до школи, 

оглядаючи своїх зелених друзів, які тільки-но прокинулися від зимового сну, 

його наздогнала Оленка з подружками. 

– Дивачеві80 світу ранковий привіт! – задерикувато вигукнула вона. – 

До речі, ти бачив, що на твоїй ділянці оселився Мурко?.. 

Який це Мурко? Славко не знав та й не повірив сусідці. – «Черговий 

фокус», – подумав, а тому й не пришвидшив ходи. Але, порівнявшись з 

юннатівським полем, вирішив таки навідатися до своєї пшенички. Підійшов і 

остовпів: серед клинця вилежувався великий чорний кіт. Це, мабуть, і був 

Мурко. Звідки він узявся? Ну, я тебе провчу, чорний лежню!  

Славко тихенько позадкував до паркану, вибрав там добрячу лозиняку, 

повернувся і оперіщив нею нахабу. Кіт, мов ошпарений, підстрибнув і дав 

дьору. Але пшеничка була геть-чисто вся витолочена. У розпачі хлопець 

почав піднімати стебельця, але вони знову безсило падали… 

Відчай стиснув серце. Загинула пшениця! Він здригався на саму думку: 

«Невже це кінець? І все через якогось паршивого котяру-приблуду!» 

                                         
79

 «Козел» – УАЗ-69 (Ульяновський автомобільний завод), він же «Газік» – автомобіль підвищеної 

прохідності, що виготовлявся у 1953-1956 роках. Перша модель цього позашляховика – ГАЗ-64, 
– відрізнялася тим, що передні та задні колеса були близькими одні до одних, через що цей 

автомобіль на горбах плигав, мов козел.  
80

 Дива́ч – тобто, той, хто здивує світ.  
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На уроках того дня хлопець був неуважний, учителі не впізнавали його. 

Після занять похнюплений Славко пошкандибав додому… Уві сні йому 

ввижалася бридка вусата котяча морда. 

Кілька днів він не навідувався до свого поля, бо вважав, що там уже ні 

на що було дивитися… 

І от якось на світанку до Тарасівки завітала довгождана злива, 

бурхлива, з громовицею. 

Під Славковим вікном так гримонуло, що в нього аж у вухах 

задзвеніло. Дощ завзято, здавалося, на весь світ горготав: «Чуєте, люди, це я, 

Перший Дощ Весни! Я могутній і щедрий. Я несу життя й радість. Забуяють 

степи, городи й сади, заспівають соловейки в гайках. Я го́йний!81» 

Ранком Славко побіг до школи босоніж. Тепла вода приємно лоскотала 

ноги. Після дощової ночі його зелені друзі були якісь наче святкові. 

Нашорошивши блискучі вуха-листочки, вони тихо розмовляли з сонцем. Усе 

– небо, земля, трави, птахи, – співало весняну пісню. Славко ладен був 

цілісінький день ось так брьохати по калюжах. 

Після уроків не втримався, зайшов до своєї тринадцятої. Прийшов і 

побачив диво. Підняв дощ-чародій пшеницю! Та ще до всього вона й 

заколосилася. Колоски товстенькі, мов барильця, та вусаті-вусаті… Красені!  

Якусь мить ошелешений від щастя Славко милувався диво-озиминою, а 

тоді щодуху помчав до агронома розповісти про новину. О! Іван Іванович 

зрадіє, аякже… До колгоспної лабораторії він примчав захеканий і радісно 

схвильований. Хутенько зазирнув до кімнати Івана Івановича. Той сидів за 

столом і гортав якусь книжку. 

– Доброго дня! Можна? – став на порозі Славко. 

– Доброго дня! Заходь, заходь, хліборобе. По очах бачу – приніс гарну 

новину. Мабуть, заколосилася твоя пшеничка? 

– Так, Іване Івановичу! А які ж у неї колоски! Отакенні! – І Славко 

широко розвів руки. 

– Може, все-таки трохи менші? – посміхнувся агроном. – Ну що ж, 

вітаю. Обов’язково згодом прийду подивитися, а ти рости-кохай свою диво-

озимину. Знай – це твоя перша самостійна і дуже важлива робота. Мені 

відомо, що цього року тарасівські юннати візьмуть участь в обласній 

виставці. Поїдеш з ними зі своїм снопиком. Тепер літо – у мене клопоту 

багато, тому я вже написав заздалегідь етикетку до твоєї озимини. Збережи, 

їхатимеш – візьмеш із собою.  

Хлопець слухав і не вірив своїм вухам. А чоловік вів далі: 

– На щорічній виставці завжди бувають учені-селекціонери. Знаю, вони 

зацікавляться пшеничкою з таємничого жолудя. Лише їм розкажи про свій 

секрет. Ось тримай. – І агроном подав Славкові два прямокутних цупких 

папірця. На якому було чітко написано: «Тарасівська СШ. Озима пшениця. 

Сорт – ??? Виростив юннат Святослав Миколайович Сіроштан». На іншому 

було написано про озимий ячмінь. 
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 Го́йний – 1) Який загоює пошкодження на тілі; цілющий; 2) (розм.) Щедрий, багатий.  



134 

 

8. На виставці 
 

Хтось настирливо стукав у шибку. Славко кинувся до вікна і враз 

побачив у напівтемряві Оленку з подругами. 

– Підводься, сплюхо!.. 

Хлопець почув це й одразу згадав – сьогодні ж на виставку їхати! Він 

одягнувся, прихопив кошика з харчем, який звечора наготувала мати, – і 

шасть у двір… 

Село ще спало. Навкруги панувала ніч, лише ген-ген на сході 

народжувався серпневий ранок – рум’янолиций, бадьористий… 

Славко мовчки топав назирці за Оленчиним товариством. 

Ідучи, він раз у раз мацав рукою кишеню курточки, де лежали жолудь-

контейнер і дві агрономові етикетки. Може, навіть сьогодні на виставці 

прочитають її вчені-селекціонери і згодом розгадають таємницю зерен. І в 

його уяві все яскравіше вимальовувалась приваблива картина…  

До його пшенички-дива одразу ж кинуться поважні бородані. «Оце 

чудасія!» – залунають захоплені вигуки. «Хто ж це виростив-викохав отаку 

красуню-пшеницю? Он, виходить, хто, – Святослав Сіроштан! – прочитають 

вони на етикетці. – Де ж він?» Йому потиснуть руку… 

От коли він, нарешті, доведе отій чванькуватій Оленці, що він таки 

справжній хлібороб! Хай знає! 

На шкільному подвір’ї стояв колгоспний автобус. Їх уже чекала 

учитель біології Ганна Пилипівна. Одразу ж почали вантажити в автобус 

снопи, кошики з яблуками, буряками, морквою… Невдовзі заклали праву 

половину салону, а самі примостилися збоку.  

Сидіти було тіснувато й не дуже зручно, бо кожен ще тримав на 

колінах кошика з особливо ніжною юннатівською продукцією – вишнями, 

помідорами. Все слід довезти охайненько, адже їдуть на виставку, і не на яку-

небудь – на обласну…  

Славкові доручили чималого кошика з вишнями. Коло нього 

вмостилася однокласниця Тетянка, вона притискала до себе велику запашну 

диню, від духу якої у Славка аж голова паморочилася… Він тримав важку 

ношу на колінах і сердився: навіщо везти на виставку силу-силенну отих 

буряків, моркви або хоч оту диню… Дивину знайшли! Хто на все це 

дивитиметься?.. От його пшеничка – то інше діло… 

Їхали довго. У Славка вже заніміли ноги й руки, а його сусідка, 

здавалося, й не відала втоми. За всю дорогу вона не ворухнулася й не 

вимовила жодного слова… Терпів і Славко. Ага, спробуй лише пискнути – 

заклюють дівчата. Накинуться, як сороки на мишеня, тоді, либонь, і 

Тетяночка заговорить, вкриє мокрим рядном… Краще вже мовчати… 

Велике придніпровське місто зустріло тарасівських юннатів потоком 

автівок, автобусів, тролейбусів, трамваїв, високими світлоокими будинками, 

широченними гомінкими проспектами, строкатою юрбою людей, які кудись 

заклопотано поспішали.  
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Славко вперше потрапив до обласного центру. Він жадібно дивився з 

автобуса на транспорт і людський натовп, і здавалося йому, що городяни 

живуть лише своїми турботами і до їхнього клопоту їм байдуже…  

Але скоро хлопець зрозумів, що помилився: над проспектом тріпотіла 

червона полотнина, на якій було написано: «Палко вітаємо юних хліборобів 

нашої області!» 

Ще довго автобус протискувався крізь потік автомашин, але нарешті 

зупинився коло величезного, зовсім круглого одноповерхового будинку, 

який, мов святкову ялинку, прикрашали строкаті гасла, плакати, прапори… 

Біля нього метушилися групки дітей, які заносили до приміщення свою 

степову дивину…  

Тарасівці не гаяли часу й одразу приєдналися до них. Зайшовши 

досередини, вони побачили спеціальний стенд, на якому сяяв красномовний 

напис: «Тарасівська середня школа». 

Снопи прикріпляли до щитів, а овочі та фрукти розкладали у вітринах. 

Свій озимий ячмінь Славко прикріпив сам, поставивши перед ним відповідну 

етикетку. А поряд приладнав дорогоцінний золотавий жмуточок пшениці. 

Етикетку про пшеницю виставив так, щоб вона одразу впадала у вічі. Аякже! 

Незабаром гомін у велетенському залі ущух. Почалося урочисте 

відкриття виставки. 

Грав духовий оркестр… 

Принишклі численні юннати сиділи за столами біля своїх стендів і 

нетерпляче чекали відвідувачів. 

Хоча Славко вперше потрапив на таку виставку, але швидко 

призвичаївся і запам’ятав, як що називається. Він уже знав, що цей зал – 

виставковий, а те, що звезли сюди юннати, називається так: експонати; що 

люди тут – відвідувачі, а вони, юннати, – учасники виставки.  

Засвоївши цю немудру науку, він почував себе повноправним 

учасником свята і з цікавістю дивився на перших відвідувачів. Оглядаючи 

натовп, Славко шукав очима вчених, але не бачив нікого, крім бабусь з 

онуками, жінок та школярів. Були тут, звичайно, і чоловіки, але вони, на його 

думку, навряд чи могли бути селекціонерами, – надто буденні на вигляд.  

«Може, вчені взагалі не прийдуть? Може, їм тут дивитися нічого: 

морква, гарбузи, дині», – стривожено думав він. 

З кожною хвилиною відвідувачів ставало все більше. Гомінкий натовп 

заповнив зал. Люди юрмилися коло вітрин і з якоюсь особливою жадобою 

оглядали, здавалося б, звичайнісінький горох, картоплю, гарбузи… 

Уже й біля Тарасівської виставки зібралися люди. У Славка радісно 

калатало серце, аякже – так і дивись, кинеться хтось до його снопика.  

Але сталося не так, як гадалося. Люди чомусь цікавилися більше 

зимовим ячменем, морквою, а найбільше всіх чарувала Тетянчина диня. Її 

обнюхували, гучно прицмокували язиками, а тоді підходили до столу, за 

яким сиділи тарасівці: кожен хотів побачити Тетянку.  

Дівчинці тиснули руку, а одна жвава бабуся у крислатому капелюшку, 

вцяцькованому яскравими ганчір’яними квіточками, ще й розцілувала 
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дівчинку в обидві щоки. Скромна Тетянка не чекала такої уваги до себе, 

ніяковіла, не знала, де й подітися… 

Диво-пшениця нікого не цікавила, і до Славка ніхто не підходив. Він 

зіщулився від образи. Сидів мовчки край столу і невесело розмірковував над 

тим, що ніхто, певно, й не гляне на його нікчемний снопик, коли поруч 

стільки великих колосистих снопів. «Виходить, агроном з дідусем 

помилялися, – невесело розмірковував він. – А в той жолудь, певно, якийсь 

витівник насипав звичайного зерна». 

Тим часом прибували все нові й нові відвідувачі. Звідусіль лунали 

захоплені вигуки. Хоча у Славка було дуже важко на душі, він сидів за 

столом і терпляче чекав учених.  

Раптом хлопець побачив якогось чоловіка. Був то високий стрункий 

бородань. Він тримав під пахвою невеличку чорну течку. Бороданя, певно, 

найбільше цікавила пшениця, бо на овочі та фрукти він не звертав уваги. От 

він зупинився біля Тарасівського стенда і на якусь мить завмер, а тоді 

похапцем вихопив з течки папірець і щось хутенько записав чи намалював на 

ньому. Потому він підійшов до столу, за яким сиділи тарасівці. 

– День добрий! А чи є серед вас, – він глянув на аркуш паперу, який 

тримав у руці, – ага, Славко Сіроштан? 

– Це я, – підхопився Славко, і в нього аж дух перехопило. 

Незнайомець неждано схопив його обіруч, притиснув до себе, тричі 

поцілував і схвильовано вигукнув: 

– Ти геній, хлопче! У тебе золоті руки! Твої колоски – це диво, якого 

ще не бачив світ, – і поквапливо додав, звертаючись тепер уже до всіх 

тарасівців: – Я, діти, художник Панас Петренко. Зараз малюю плакат під 

назвою «Урожай». Хочу зобразити на ньому величавий колосок. Я довго його 

шукав, і от нарешті знайшов. Тепер я на коні!  

І бородань, переможно розмахуючи папірцем, на якому був 

намальований Славків колосок, зник у натовпі… 

Свідки цієї події, Оленка та її подруги, мовчки перезирнулися, а тоді 

хтось із них сказав: 

– Ну, наш Славко таки почав дивувати світ! 

Славко промовчав. Йому, звичайно, було приємно чути художникові 

слова, але це була не та людина, яку він весь час чекав.  

Після Панаса Петренка за цілісінький день ніхто не поцікавився 

Славчиною пшеницею.  І хлопець занудьгував. Він сидів зажурений, байдуже 

спостерігаючи за натовпом.  

А люди все милувалися Тетянчиною динею. Під вечір його охопило 

невідчепне бажання якомога швидше повернутися додому.  

Славко вирішив утекти з виставки і схитрував. 

– Щось нездужається мені, – удавано скривився він. 

Ганна Пилипівна, яка щойно повернулася з якоїсь виставочної наради, 

заметушилася. 

– Славко, ти дійсно захворів? То, може, лікаря пошукати? 

– Не треба лікаря. Поїду додому. 
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– Ну, що ж з тобою робити? Їдь. Там саме наша машина лаштується на 

Тарасівку. За свій урожай не турбуйся, завтра опівдні виставка закривається, 

то ми і його привеземо… 

Додому Славко повернувся ввечері. Його зустріла мати. 

– Що сталося, сину? Чому так рано повернувся? – стурбувалася вона. 

– Нічого, все гаразд, мамо. Дідусь дома? – спитав він. 

– Діда сьогодні не жди. Він і ночуватиме у майстерні. Якийсь там 

пристрій до комбайна вимудровує. 

 

 

9. Сорт – Тарасівська 
 

Уранці Славко примчав до колгоспної майстерні. Дідуся побачив під 

комбайном. Він там щось пригвинчував. 

Помітивши онука, старий виліз з-під хедера82 і підійшов до нього. 

Дідова одежа приємно пахла бензином. 

– Розповідай, – витираючи ганчіркою руки, наказав він онуку, який мав 

дуже засмучений вигляд. 

– Нема чого розповідати… – похилив голову Славко. 

– Хму-у, – звів докупи брови старий Сіроштан. – Як це розуміти? 

– Не бачив учених, – розчаровано протяг онук. 

– Виставку закрили? 

– Ні, – похитав головою Славко, – сьогодні опівдні закривають. 

– Чому не дочекався? – обличчя старого спохмурніло. 

– Не витримав, – щиросердо зізнався хлопець. 

Опанас Федорович осудливо оглянув онука. 

– Закарбуй, хлопче, у себе на носі: кожне діло, якщо взявся за нього, то 

слід до кінця доводити. Утямив? 

– Ага… 

– Ну, гаразд, – хай буде поки що як є, – сказав дід. – Але як упораємося 

з жнивами, то до самої академії дійдемо з твоїми колосками. Тепер інша 

турбота. Скрутила негода одну ділянку озимини так, що жоден комбайн не 

бере… То я оце одну штукенцію до «Колоса»83 приладнав. Гадаю, тепер 

зберемо врожай на тому полі. 

– Візьмеш мене з собою? 

– Аякже. Залазь на комбайн, за помічника будеш. 

І саме тоді, коли старий Сіроштан, по-морському вигукнувши: 

«Повний вперед!», повів у поле свій «Колос», далеко звідси, в обласному 

центрі, на виставці, до тарасівської експозиції підійшов чоловік у брезентовій 

куртці й прижовклому брилі. Він якусь хвильку стояв біля Славчиної 

                                         
82

 Хе́дер – робоча частина зернових комбайнів, що складається з різального апарата, мотовила й 
транспортера. Є запозиченням з англійської мови: англ. header «те саме», що походить від англ. 

head – «голова; передня частина». 
83

 Одна із марок радянського комбайна.  
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пшениці, а тоді скрикнув: 

– «Золотий вусань»! «Золотий вусань»! 

До нього кинулися тарасівські юннати… 

 

Деякий час дідусь вів свій «Колос» по шляху, а тоді, щоб скоротити 

шлях, збочив на стерню. І поплив степовий корабель, похитуючись на 

вибоїнах, серед золотавих копиць соломи, мимо зелених вітроупорів, повз 

спохмурнілі соняхи, які вже посхиляли обважнілі голови – скінчилося їхнє 

літо. 

Випнувши груди колесом, дід стояв за кермом комбайна, пильно 

вдивляючись у далечінь… Онукові кортіло хоч трохи бути схожим на діда, 

тож він і собі випнув груди. 

Та ось дідусь зненацька зупинив комбайн. 

– Ану, помічничок, поглянь он туди. – І він показав рукою на поле. 

Славко побачив потолочений клин озимини. 

– Якраз отамечки чорти навкулачки билися. Бачиш, що накоїли? 

Славко здивовано поглянув на діда. 

– Чого так дивишся? Не віриш? А хто ж, по-твоєму, ще може таку 

капость зробити людям? Звісно – анциболи. – На обличчі дідуся блукала 

лукава усмішка. 

Опанас Федорович жартував… 

Прикотив на мотоциклі дядько Коко, а з ним комбайнер, Семен Рудий, 

про якого в селі казали: «До соломи Семена не підпускайте – спалахне». З 

ним був вузькоплечий парубійко – Семенів помічник. 

– Відпочивайте, ми самі впораємося, – сказав прибулим дід. 

І «Колос» рушив у наступ на знівечене поле. Старий Сіроштан умить 

невпізнанно змінився, напружився. Вся його увага була тепер прикута до 

хедера… І Славко побачив диво – чарівні сталеві пальці дідусевого пристрою 

спритно підіймали стебельця пшениці, навіть ті, що були щільно прибиті до 

землі…  

По обніжку, поруч з «Колосом», їхав мотоциклом бригадир Кость 

Костьович. Він спостерігав за роботою хедера. Тримаючи однією рукою 

руля, другу, стиснуту в кулак, з відстовбурченим великим пальцем, він раз у 

раз підіймав над головою: «Все гаразд!»  

І тут Славко та Опанас Федорович побачили, що їм назустріч по стерні 

мчить колгоспна «Волга». 

– З газети, певно, за досвідом, – невдоволено пробурмотів старий 

Сіроштан, побачивши гостей. – Нема їм чого робити! 

Не доїхавши до комбайна, автомашина зупинилася. З неї вистрибнув 

голова колгоспу Василь Якович, а за ним якийсь чоловік. Голова енергійно 

замахав руками: мовляв, зупиніться. 

Дід загальмував і вже збирався розповісти про свій винахід, але 

помітив, що прибулі чомусь на нього й не дивляться. 

– Славко, ану, мигцем на землю, – наказав Василь Якович. – По всьому 

степу тебе розшукуємо. 
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Ще нічого не розуміючи, Славко зіскочив на стерню, а за ним зійшов і 

дідусь. Поруч з головою колгоспу стояв незнайомий довготелесий стариган. 

– Оце і є Святослав Миколайович Сіроштан, син доярки Христини 

Василівни, онук Опанаса Федорович, – незвично-урочисто відрекомендував 

Василь Якович хлопця. 

Славко стояв ні в тих ні в сих, а мозок його гарячково працював: що ж 

він накоїв такого, що його вже по всенькому степу розшукують, а потім так 

по-дорослому представляють гостю? 

А гість-дідуган пильним поглядом окинув старого Сіроштана і 

принишклого Славка, а тоді схопив хлопця в обійми і стиснув так, що в того 

перехопило подих. 

«Знову якийсь дивописець», – одразу здогадався хлопець. 

– Молодець, Славко! Спасибі! – схвильовано вигукнув старий. 

Славко зовсім розгубився. 

– Хто Ви, дідусю? Художник? Малюєте колоски? – здивовано блимнув 

він очима. 

– Художник? Ні, я твій родич! І знаєш, хлопче, хто нас поріднив? 

– Не знаю. 

– Жолудь! 

– Яки-ий це жо-о-лудь? – ошелешено мовив Славко. 

– Отой, що у тебе в кишені. 

– А звідки Ви знаєте? – тамуючи хвилювання, спитав Славко. 

– Я все знаю, але поки що нічого тобі не скажу. А от жолудя поки що 

дай мені, будь ласка. 

Василь Якович слухав цю розмову і не міг збагнути що то за жолудь 

такий, яка могла бути спільна таємниця у тарасівського хлопчиська і такої 

поважної людини… 

За всю дорогу до села ніхто й слова не мовив. Дідуган мовчки оглядав 

жолудя, а Славко сушив голову: хто цей чоловік? Звідки він дізнався про 

його секрет? 

 

На шкільному подвір’ї «Волгу» чекало чимало слухачів – зрозуміло, 

увесь сьомий «Б», агроном Іван Іванович, учителі, багато односельців; 

розголос про диво-пшеницю встиг облетіти усі завулки Тарасівки. 

Славко вийшов із машини разом з головою колгоспу Василем 

Яковичем, ученим Іваном Федоровичем та зі своїм дідусем Опанасом 

Федоровичем, якого теж запросили поїхати на урочистості. Машина спочатку 

заїхала додому до Сіроштанів, де дідусь та онук переодягнулися. 

Коли пасажири «Волги» підійшли до Остапа Івановича, директора 

Тарасівської школи, той оголосив: 

– Слово нашому гостю – відомому вченому-селекціонеру Іванові 

Федоровичу. 

І тут Славко аж підхопився від здогаду. «Це, напевно, і є той самий 

дідок, про якого розказували механізатори у польовому стані Матвіївки тоді, 

після зливи!», – здогадався він, прислухаючись до кожного слова промовця. 
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А Іван Федорович почав свою цікаву розповідь: 

– Доброго дня, шановні тарасівці! Я радий був опинитися у вашому 

селі й познайомитися з вашим односельцем Славком Сіроштаном. Та про все 

по порядку! Подивіться, ось я тримаю у руці звичайного на перший погляд 

жолудя. – Він підняв над головою і показав усім Славчину знахідку. – Але це 

ніякий не жолудь. 

– А що? – почулося звідусіль. 

– Це контейнер, металева копія жолудя. Але впевнилися у цьому поки 

що, мабуть, лише ваш Славко і Білохвостик. 

– Білохвостик? Який Білохвостик? – загукали всі. 

– Про нього я ще розповім. А ось цього жолудя зробив великий 

майстер з одного племені хліборобів. Живе те плем’я у далекій африканській 

країні – Ефіопії, – вів далі вчений. – Кілька років тому я мандрував по тій 

гірській країні, шукаючи врожайні сорти пшениці. Одного дня на плоскогір’ї, 

що лежить між озером Тана і витоком блакитного Нілу, я зустрів плем’я 

прадавніх хліборобів. Називалися вони охмари. Жили охмари під великим 

дубом у кількох круглих очеретяних хижах. Це були природжені талановиті 

селекціонери.  

Усі з інтересом слухали гостя. А вчений вів далі: 

– Ці охмари мали диво-пшеницю, яка давала небувало високий урожай 

і не боялася ані жорстоких штормів, ані посухи. Про таку пшеницю мріяв і я. 

Охмари дали мені зерна, а прощаючись, ватаг хліборобів почепив на шию 

торбинку, в якій зберігався оцей жолудь. Отут слід сказати таке. Плем’я те 

сповідує прадавню релігію – тотемізм: обожнює тварин і рослини. За бога їм 

править дуб, під яким вони живуть.  

Присутні здивовано перезирнулися. А гість казав далі: 

– А з його дітьми-жолудями охмари ніколи не розлучаються. З дня 

народження представники цього народу носять їх у торбинках на грудях. За 

їхніми уявленнями, жолуді захищають людей від хвороб і злих духів. Раніше 

носили вони справжні жолуді, але тепер їхні майстри навчилися виготовляти 

жолуді з металу… Так опинився у мене цей, як то кажуть, сувенір. 

Іван Федорович продовжував говорити: 

– Ефіопське зерно, діти, справді гарне, але на наших полях воно не 

даватиме такого врожаю, як в Африці. Його слід, як кажуть селекціонери, 

привчити до наших умов. А для цього треба схрестити його з місцевим 

високоврожайним зерном. Я довго шукав таке зерно, нарешті знайшов один 

колосок. Це був чудовий сорт, який створила сама природа. Всі сорок вісім 

зернят з цього колоска я сховав у жолудь, як найцінніший скарб, але, 

стомлений, ненароком заснув. Це трапилося в степу.  

Учений помовчав кілька секунд і вів далі: 

– Прокинувшись вранці, я не знайшов жолудя. Він зник. Я довго шукав 

його, але потім здогадався – його вкрав хом’ячок. Невдовзі я таки знайшов 

багато припасених ним на зиму жолудів, але свого не знайшов. Тоді я 

пригадав, що цей звірок – дбайливий господар. Він частенько перевіряє свої 

припаси і все, що зіпсувалося або потрапило до нього в комору неїстівне, 
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викидає на смітник. 

Усі слухали селекціонера затамувавши подих. 

– Знайшов я смітник Білохвостика, але і там не побачив свого жолудя, 

зате помітив чіткий відбиток ноги дудака з короткими й міцними пальцями. 

От тоді я й попрощався із зернятами: здогадався, що, мабуть, проковтнув 

його птах і полетів собі у вирій, шукай тепер вітру в полі. Бачив я і господаря 

нори: він утік через запасний вихід і, сидячи неподалік, спостерігав за мною. 

Це був чималий звірок з біленьким хвостиком, тому я й назвав його 

Білохвостиком. На жолуді добре видно сліди зубів: Білохвостик не раз 

намагався розгризти його… 

Учений замовк на кілька секунд, а потім продовжив: 

– А тепер уявіть собі, шановні діти, учителі та інші присутні, мою 

радість, коли на вашій виставці я побачив усі сорок вісім золотих вусанів. До 

справжніх хліборобських, дбайливих рук потрапили мої зернята! Ваш 

Славко, сам того не знаючи, зробив важливий крок у великій роботі… У нас 

тепер є понад дві тисячі, можна сказати, – ціла армія цінних зернят. Ми 

маємо все, щоб розпочати велику роботу. І допоможуть нам у цьому 

справжні помічники. Ви їх зараз побачите. 

– Де вони? – здивовано озирнувся товстун Пташечка. 

– Ось вони сидять переді мною. Це ви, тарасівські юні натуралісти. На 

ваших ділянках ми будемо створювати нову пшеницю. І ви, діти, не лише 

спостерігатимете за тим, що робитимуть учені, але й самі, своїми руками й 

розумом вирощуватимете новий сорт пшениці. Раніше я мріяв назвати цей 

сорт «Золотим вусанем», але тепер, бачу, слід змінити назву. 

– Сорт – Тарасівська! – вихопилося в Оленки Ажгайгуде. 

– Тарасівська, Тарасівська! – захоплено скандували слухачі. 

– А що це за малюночок? Я в жолуді знайшов, – раптом спитав Славко 

вченого і подав йому шматочок папірця. 

– О! Це девіз охмарських хліборобів, – вигукнув Іван Федорович. – 

Малюнок: на тлі сонця – силует руки. Символ плідної спілки сонця і праці 

людської! – Промовець на мить урвав розповідь, щось обмірковуючи. – 

Отакий девіз і нам не завадить! – додав він. 

– Дивовижного жолудя я все ж повертаю Славкові. Це його знахідка, і я 

певен – на все життя! 

Уперше Славко й Оленка поверталися зі школи разом. 

– Славко, визнаю: а ти справді здивував світ, – мовила тихо дівчина. 

…Юні тарасівці крокували по смарагдово-зеленому килиму, а до них 

немов горнулися трави й чагарі, і сонце пригорщами кидало їм під ноги 

золоте проміння… 
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Андрій Будугай 

 

Дивови́жне зерня́тко 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Дивови́жне зерня́тко» 

 

Зерно́, що проросло́ 

під я́вором Федька́, 

Перетвори́лося 

на ди́вний виногра́д. 

Це скарб Діо́ніса, 

що е́лліна рука́ 

несла́ в наш край, щоб зріс 

у Приазо́в’ї сад. 

 

м. Біла Церква, 22.08.21, нд., 06:36.  
 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Олексій Огульчанський 

 

Дивовижне зернятко 
 

Повість 

 

1. Зелене диво під явором 
 

Наші прапрадіди, які заснували Петрівку, були великими вигадниками. 

Вони поділили село на кутки і дали їм чудернацькі назви. У нашому селі є 

Пампушки і Раки, Квасолі і Деркулі. Уже багато років петрівські краєзнавці 

сушать голови, розгадуючи походження цих назв. Та багато ще залишається 

незрозумілим. 

Я живу на Квасолях – це за річкою, край села. Знайти нашу хату дуже 

легко, бо тільки в нашому садочку, за хатою, росте високий стрункий явір. 

Такого в селі не побачити більше ніде. 

Коли я був маленький, мені здавалося, що явір гілками торкається неба. 

А надто вночі, коли схоплювався вітер. Тоді я прокидався і, затамувавши 

подих, наслухав таємничий яворів гомін. Потім підкрадався до вікна і бачив 

на небі багато, багато зірок, а явір неначе мів їх своїм віттям, як мама 

підмітає підлогу... 
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Під старим явором за хатою і виросло оте диво, що про нього тепер 

розповідають гостям у нашому сільському музеї. 

Сталося це тоді, коли я вчився у шостому класі. Тепер я певно знаю, що 

якби того пам’ятного ранку наша коза Зірка навідалась за хату, ніякого дива і 

отих незвичайних подій, може, навіть і не сталося б. За хатою Зірка 

обов’язково уздріла б оту соковиту рослину, що того ранку з’явилася на світ 

під високим явором, і з неабиякою насолодою поласувала б нею. А то, 

мабуть, занедужала вона тоді, бо щось довгенько пролежала якась понура під 

погребом. 

Того пам’ятного дня я прокинувся разом з мамою, яку звуть Степанида 

Іванівна Брага. Ранок видався напрочуд сонячний і теплий, по-весняному 

теплий. 

Страх як не хотілося мені вставати о цій порі! Неділя ж. Спати б іще! 

Але ж наш клас зголосився попрацювати на колгоспному городі. А це 

далеченько тьопати. Ото я примостився біля сараю і гострив сапу. Звісно, 

дуже поспішав: треба ж було ще забігти до свого приятеля Пилипка, який 

живе на сусідній вулиці, і накопати черв’яків, бо ввечері збирався на ставок. 

Там краснопер клював один за одним. 

Сапа під терпугом верещала, як оте погане порося, коли в плоту84 

застряне. Гострю сапу, коли чую – мама з-за хати гукає: 

– Федько, а ходи-но сюди! Та хутенько! 

Я дужче тисну на терпуг, буцімто й не чую. Давно я примітив: мама 

кличе якраз тоді, коли мені ніколи. І завжди саме так – «хутко»!.. 

– Та хутчій іди, кажу тобі, – вже сердилася мама. 

Що поробиш? Довелося відгукнутися. І я неохоче поплентався за хату. 

– Що там таке? – ще здалеку і, мабуть, таки не вельми чемно запитав я 

маму.  

Мама стояла під явором і щось пильно розглядала під ногами. 

– Ти лишень подивись, яка дивовижна рослина! Зроду такої не бачила. 

Треба сказати, що в моєї матусі все дивовижне. Наприклад, сільські 

телята, яких вона доглядає на фермі. А як на мене, то це звичайнісінькі 

телята. З маминих слів, і капуста у нас на городі – не капуста, а щось 

особливе, просто-таки диво. 

– Сказати б хміль, так листя ж не схоже, – міркувала вголос мама. – А, 

може, це виноград? Якийсь рідкісний чорт, – чомусь вирішила вона. 

Я глянув на ту «рідкість» і побачив товстеньку й соковиту огудинку, 

скручену, як поросячий хвостик. На ній – два листочки, які ще не встигли як 

слід розкритися, і жовті вусики. Один вусик учепився за кущик щириці, а 

другий тримався за стовбур будяка. 

Ще вчора я стояв під явором, а ось нічого цього не примітив. Невже ото 

за ніч так вибуяв бур’янець?.. 

– Зрозуміло! Це якийсь будяк, – поспішив я запевнити маму. 

                                         
84

 Пліт, тин, лі́са – огорожа, зроблена із хмизу, гілля, пруття методом переплетіння. Частіше вжи-

вається у степовій, мало-лісистій місцевості, де будівельний ліс є надто дефіцитним матеріалом. 



144 

– Сам ти будяк! – розсердилася мама. – Ану, принеси сюди кошика без 

дна – за кабицею лежить. Накрити треба. А то з’їсть його наша Зірка. 

– І надумали Ви ото, мамо, так панькатися з якимсь бур’яном! Через 

Вас я вже і черв’яків не накопаю і Пилипка хтозна чи застану дома, – не 

втримався і сердито сказав я.  

Мені тоді й гадка не гадалася, що по деякому часі... Та про це потім. А 

того весняного дня я все-таки забарився, і мені довелося наздоганяти свій 

клас аж ген за селом… 

Ой як швидко минали весняні дні! Непомітно і літо закралося. А там – 

іспити. 

Ось я вже склав останнього, з української літератури, і оцінку дістав 

непогану – четвірку. Чимчикую собі додому, а на душі весело, і навкруги все 

помітно повеселішало. Навіть пташки щебечуть не так, як учора, і хати стали 

біліші, і вікна світліші, і люди привітніші. 

Що то значить – добре скласти іспити! 

Зійшов я на місток через річечку, а там і наша хата вигулькнула. І 

здається вона малесенькою-малесенькою, і все через отого велетня-явора, що 

за хатою. Та й величезна деревина вибуяла в нашому садочку – її гілля хоч не 

зірок, а хмарин усе ж торкалося! 

Дома нікого не було. Мама була на фермі. А татка свого я взагалі рідко 

бачу. Механізатором працює він... 

З того пам’ятного ранку я не навідувався у садок. Усе не випадало 

якось. А ось тепер побачив там просто-таки незвичайне. З перекинутого 

кошика, тримаючись вусиками за мотузку, до явора переповз товстенький 

пагін з лапатим листям.  

І звідки ота рослина взялася у нас? А росте ж як швидко! 

Я так захопився отими спогляданнями, що й не почув, як у двір зайшла 

мати. 

– Ой, матінко, – сплеснула мама руками. – Це все-таки, синку, вино-

град. Одне слово, небачений тут у нас. 

– Виногра-ад? Кажете, небачений виноград?! 

Мене наче хтось жаром обсипав, бо цієї миті я зрозумів усе... Усе!.. 

– Еге ж, виноград. Я так і здогадувалася. А це Сидір Іванович, наш 

агроном, підтвердив, а який сорт – він не знає, бо ще не бачив такого. Ото 

диво – звідки він у нас узявся?.. 

Але я вже не слухав мами, а безглуздо повторював, як та зіпсована 

платівка: 

– Небачений виноград! Небачений виноград!.. 

Тепер я добре пригадував... Той пакуночок тоді я кинув півневі 

Задираці якраз там, під деревом, де ріс дивовижний виноград... Одне 

зернятко якимось дивом уціліло, а оце навесні прокинулось. І ожило через 

тисячоліття!.. Це ж справжнісіньке диво виросло у нас під хатою.  

А от я не можу нікому розповісти про нього, бо присягнув своєму 

приятелеві, Шуркові, мовчати про наші пригоди, доки він не повернеться. А 

буде це не так скоро. Через рік. Отож, довгенько доведеться мовчати. Та й 
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хто мені повірить, якщо розкажу?!. 

Мовчати! Тепер лише я зрозумів, як іноді важко мовчати... Та по часі 

заспокоївся, бо ж урешті-решт повернеться Шурко, і ми розповімо історію 

цього винограду... 

Весняні дні швидко минали, а літні, на жаль, минають ще швидше... 

Був я у поході з краєзнавцями, кілька разів ходив з вудкою на ставок за 

красноперами та трішки погостював у тітки Катрі біля Азовського моря, і ось 

тобі й вишня татарка поспіла. Оце вже й осінь. Час і до школи. Промайнуло 

літо, як ластівка швидкокрила, пролетіло... 

До осені наш виноград виріс. Ніхто того літа не цікавиться ним. Але, 

коли я бував дома, то завжди оглядав виноград. Проте терпів і нікому й 

словом не обмовився про його історію. 

 

 

2. Звідки воно взялося, оте дивовижне зерня? 
 

Зима того року була тепла. Так і не зняв я з цвяха в сарайчику свої 

ковзани. У грудні й січні йшли дощі, зрідка випадав мокрий сніг. А в лютому 

вже прилетіли шпаки й зазеленіла цілина біля старого глинища.  

Прокинувся від зимової сплячки і наш виноград... Прокинувся, росте 

собі, пнеться на явір. Написав я листа Шуркові, розповів про петрівські 

новини, згадав і про виноград. 

Не забарився і квітень прийти, він господарював і в садках, і в полі. 

Скрізь квіти, пахощі весняні.  

– Виноград зацвів, – сказала мама. 

– Виноград? Та він же лиш торік виткнувся, – здивувався я. 

– Ну то й що? Молодий та ранній, – усміхнулася вона. 

На кінець літа важкі чорні грона винограду висіли між гілками явора. 

Куди не кинеш оком, скрізь виноград. Такого врожаю ніхто не бачив у нашій 

Петрівці, хоч ледь не кожен мав невеличкий виноградник. 

Тепер у нас не було відбою від гостей, усе на виноград зори́ли85. Якось 

завітав і бригадир, присадкуватий, товстенький та хитрющий дядько, – 

Максим Лук’янович. Він довго тупцював біля хати. Задерши голову, щось 

бубонів собі під ніс. Ото тупцював він, тупцював, а далі й каже мамі: 

– Готуй діжку, Степанидо Іванівно. Велику діжку. З цього кущика 

чималенько вина буде. Та не забудь Максима Лук’яновича почастувати!.. 

Слава про наш виноград дійшла до вчених-виноградарів. Справді, 

минув деякий час – і до нас приїхала експедиція вивчати наш виноград. 

Перші два дні прибулі чомусь не займалися нашим виноградом, а 

ходили селом і роздивлялися виноградники наших сусідів, побували й на 

колгоспній плантації.  

Лише на третій день почали нарешті оглядати й нашого куща. Вони 

                                         
85

 Зори́ти – 1. Дивитися на кого-, що-небудь; пильно вдивлятися; 2. (за ким – чим) Стежити очима 

за ким-, чим-небудь. 
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обривали листя, різали гілочки й розглядали все це під мікроскопом. 

Гості часто сперечалися. А над вечір керівник експедиції Макар 

Сидорович сказав: 

– Дуже дивна і незрозуміла ситуація. Цей виноград не схожий на жоден 

із сучасних сортів. Доведеться звернутися до матінки палеоботаніки... 

Я спочатку не збагнув, що то таке – палеоботаніка. Думав, може, якась 

учена, бо ж Макар Сидорович назвав її «матінкою». Та потім аж розсміявся: 

це ж, певно, якась особлива ботаніка, наука така, тільки що воно за наука? 

Про рослини – то певно, але ж які?  

Почав було гортати свої підручники, та нічогісінько там підходящого 

не знайшов. Довелося бігти до сільської бібліотеки. І там, в енциклопедії, я 

прочитав, що палеоботаніка – це розділ палеонтології, який вивчає рослини, 

яких давним-давно немає на земній кулі. 

Тієї ночі мені чомусь спалося погано. Я часто прокидався і бачив за 

столом Макара Сидоровича. Він читав. Мені жаль було старого вченого. То ж 

він, певно, шукає в тій книжці про наш виноград. І як тоді хотілося встати, 

підійти до нього й розповісти про все... Та вже скоро... Скоро ми з Шурком 

розповімо. Завтра мій приятель буде в Петрівці. 

Уранці мама послала мене в крамницю по цукор. Ходив я довгенько, а 

коли повернувся, то побачив, що в нас на призьбі сидить дід Охрім. Мама 

сказала, що йому вже аж сто сімнадцять років. А поруч із ним – бабуся 

Макогониха та ще дід Саливон Будьтездорові.  

Макар Сидорович розпитував їх про здоров’я, жартував, сміявся, а 

потім сказав: 

– Отут, у цьому дворі, виріс кущ винограду, якого, певно, жодна 

сучасна людина ще не бачила. Що це за виноград? – Макар Сидорович 

уважно оглянув присутніх і продовжив схвильовано. – Нами цілком точно 

встановлено, що такий виноград ріс давно, у стародавні часи... 

«Ага, таки доскіпався старий, – подумав я. – Це, мабуть, у книжці він 

вичитав». 

А Макар Сидорович вів далі: 

– Отакий виноград ріс на плантаціях легендарної Трої та ще по деяких 

стародавніх грецьких містах на узбережжі Середземного моря. Було це 

багато-багато сторіч тому... Вкрилися товстим шаром пилу стародавні міста, 

щезнув і цей сорт винограду. Мабуть, допомогли цьому жорстокі війни та 

пожежі. А що колись такий виноград ріс – про це довідалися археологи. Вони 

знайшли серед руїн стародавніх міст зітлілі уламки лози та відбитки листя 

такого винограду. Тепер же зустрілися ми з ним у вашій Петрівці.  

Макар Сидорович на якусь мить задумався. Потім він продовжив: 

– А що насіння винограду протягом тисячоліть зберегло свою 

життєздатність, це не дуже дивує. Таке трапляється. Проростають зерна 

пшениці, що лежали в саркофагах єгипетських фараонів ще більше часу. Нас 

цікавить, яким чином насіння винограду опинилося ось тут, у вашому 

приазовському селі? Можливо, хтось із вас пам’ятає якусь подію або... 

«Отож, – зрадів я. – А ми з Шурком якраз і знаємо це. І не тільки як це 
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насіння опинилося тут, а й де зберігалося...» 

Несподівано за хатою хтось тричі свиснув. Я прожогом вихопився на 

вулицю, так і не дослухавши Макара Сидоровича. 

Свистів мій сусіда – однокласник Юрко. Та ще ми разом із ним у 

краєзнавчому гуртку в слідопитах ходимо.  

– Що скоїлося? – кинувся я до нього. 

– Автобус рейсовий приїхав, – випалив Юрко. – Шурко приїхав, бо 

телеграма вчора увечері була. 

Шурка чекали всі хлопці. Ще б пак, аж біля озера Байкал побував! Та 

що там побував – жив! Може, і на ведмедя ходив полювати. 

Юркові я більше й слова не сказав, а чимдуж подався на Пампушки, де 

була Шуркова хата. Дома у Шурка я застав його дядька, який лишався у них 

на хазяйстві. 

– Дядьку Павле! – кинувся я до нього. – Шурко приїхав? 

– Та поки що нема. Чекаю, як бачиш... 

Повертався я навпрошки, довелося і річку вбрід перейти, і по чужих 

горо́дах бігти. Згодом я пожалкував, що обрав цей шлях. Якби пішов був 

дорогою, то давно б уже додому добувся. А тут, коли я з-за хати вигулькнув 

на подвір’я, то здивувався: на подвір’ї вже нікого не було. 

Невже вони поїхали?.. Кинувся я на вулицю. Автобус, на моє щастя, 

був там. Олена Іванівна прощалася з мамою, а Макар Сидорович гаряче щось 

розповідав нашому голові колгоспу, Петрові Івановичу. Я тупцював коло 

автобуса та все поглядав уздовж вулиці – чи не біжить там Шурко? 

Ось уже наші гості попрощалися і сіли в автобус. Двері зачинилися, 

загуркотів мотор. І тут сталося те, чого я так невимовно бажав: з-за рогу 

вибіг... Я зразу ж упізнав свого приятеля. Це був Шурко. Та автобус рушив. Я 

кинувся услід, наздогнав його і, забігши наперед, відчайдушно замахав 

руками. 

– Зупиніться, зупиніться! – очманіло зарепетував я. 

– Ти можеш, Федьку, нам пояснити, що сталося?! – спитав Макар 

Сидорович... 

– Можу! Тепер усе розповім, – сказав я, коли Шурко вже стояв біля 

мене.  

Я кинувся обнімати приятеля, якого, здавалося, вічність не бачив. 

– Ми оце з Шурком хочемо показати вам щоденника пана Пампушки-

Буряківського-Старшого! 

– Якого це Пампушки? 

– Того, що скарби шукав. Щоденника ми знайшли,у нас на городі, – 

приєднався до розмови Шурко. Він хоч і не знав, що то були за люди в 

автобусі, але, певно, здогадувався, що їм цікаво знати про щоденник і що це 

дуже важливо. 

– То ви, мабуть, хочете, щоб ми лишилися скарб шукати? – пожартував 

керівник експедиції. 

– Та ні, – поспішив я заперечити. – Але я можу розповісти, як 

виноградне зернятко потрапило до нашого села. 
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– Отепер, Федю, я зовсім нічого не втямлю, – здвигнув плечима 

вчений. 

– Та все ж ясно! – гарячкував я. – З того жовтенького зернятка і виріс 

кущ нашого винограду. 

– А чого ж ти досі мовчав? 

– Я чекав Шурка. Без нього я не мав права це робити… 

І тут відчув, що червонію. Мені стало соромно, що я, можна сказати, 

водив за носа таких поважних людей. 

– Угу, мене, – шморгнувши носом, підтвердив Шурко. – Він 

заприсягнув мені мовчати... 

І я почав розповідь. Звісно, розповідав я з усіма подробицями, як це і 

належить бувалим мандрівникам-краєзнавцям. 

 

 

3. Несподівана знахідка 
 

Розповідь про дивовижний виноград, що виріс у нас під явором, мені 

довелося почати відтоді, коли я навчався у п’ятому класі. 

За дорученням гуртка юних краєзнавців я збирав усе, що стосувалося 

кутка Пампушки. Того весняного дня мені поталанило. Я записав дуже 

цікаву розповідь діда Саливона про цей куток. У старого було дивне 

прізвище Будьтездорові.  

Навідався я й до баби Макогонихи. Туди мені треба було ще й по ділу: 

мама наказала, щоб я взяв у неї квасолі, бо в баби вона цукрова. Та на 

Пампушках я мав не баритися, бо оту квасолю треба було того ж дня й 

висадити. Але ж як тут не забаришся? Простую я ото вулицею вже з 

квасолею, а навколо трава зелена, жайворонки щебечуть – одне слово, весна! 

Усі раді весні. 

Іду собі. Уже й Пампушки кінчаються. Ось остання хата, а за нею 

вигін, глинище, річка – і я вже дома. Крокую та думаю про всяку всячину. Он 

дід Саливон, старий уже, і скільки він знає цікавого! За цілий день не 

переслухаєш. Та що там день – на цілий рік у нього оповідок вистачить! 

Голос його тихий-тихий, а говорить чітко – все можна розібрати й записати. 

Він розповідав мені про те, як у Петрівці ще до революції жив багатий 

дивак з чудернацьким прізвищем Пампушка-Буряківський та ще й Старший. 

Усе життя той Пампушка десь віявся по світу – то в Грецію їздив, то ще 

кудись, а перед імперіалістичною війною повернувся з Єгипту і почав якийсь 

скарб шукати. Його наймити перекопали навколо усі старовинні могили. Але 

чи знайшов він щось, так ніхто до пуття не знає.  

Чутки різні тоді ходили. Достеменно люди знали тільки те, що в 

революцію пан-дивак десь пропав із села. А згодом чутка пішла, нібито 

панок за кордон подався, і більше його в Петрівці ніхто не бачив.  

Хата його, не якісь там хороми, а звичайнісінька дерев’яна хата, вже до 

революції благенька була, бо, кажуть, пан Пампушка не вельми пікся нею, 

через те що все віявся десь. Після революції вона просто завалилася, і її вже 
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ніхто лагодити не став. Проте пам’ять про отого дивака лишилася: куток, де 

він жив, так і охрестили – Пампушками. 

Пампущина хата стояла край села, неподалік глинища. Тепер на тому 

місці, казав дід Саливон, мешкає мій приятель Шурко. І ось я саме проходив 

повз його хату. Шурко в цей час копав на городі яму. 

– О-го-го!.. Шурко!.. – гукнув я. 

Той випростався, глянув у мій бік і радо замахав руками. 

– Давай сюди, Фе-е-дьку-у-у! 

Я вмить перехопився через загату. Ось і Шурко. Він копав яму для 

саджанця. 

– Грушу хочу посадити, – пояснив Шурко. – А що це за груша! – 

значуще шморгнув він носом і запевнив: – Добрішої груші немає і не буде в 

цілому світі... 

– Може, тобі допомогти? 

– Допоможи, – зрадів Шурко, – бо я щось притомився вже копати. 

Ґрунт нікудишній. Тут усяке каміння та сміття якесь... 

– Сміття, кажеш? Воно й не дивно, бо якраз тут було подвір’я пана 

Пампушки-Буряківського та ще й Старшого. 

– Якого ще там Пампушки? – не второпав Шурко. 

І я розповів усе, що почув сьогодні від діда Саливона про Пампушку. 

– То, може, й скарб заховав тут у діжках отой дивак? Бо ж свої скарби 

колись ховали багатії в діжках, а діжок повинно бути рівно сорок, – з 

виглядом знавця сказав Шурко. 

Працювали ми довгенько і завзято. Я копав, а Шурко вигрібав землю та 

все ломачкою виміряв глибину ями. Нарешті він сказав: 

– Досить, глибина точнісінько така, як ломачка. – От у цьому куточку 

підрівняй, Федьку. 

Цюкнув я лопатою в той куток. Дзенькнуло щось під нею. Цеглина. 

Знову штурхонув, і знову щось тверде. «Якась залізяка», розсердився я і, 

схилившись над ямою, помацав рукою, що воно там заважає копати. 

Мої пальці торкнулися чогось холодного й шорсткого. Я прогорнув 

рукою землю і побачив чотирикутний предмет. Не встиг я й подумати, що б 

то могло бути, як у яму плигнув Шурко. 

– Скарб!!! Пампущин скарб! – аж скрикнув мій приятель. 

Шурко заходився вигрібати руками землю, а згодом витяг невеличкого 

залізного ящичка. Він злодійкувато озирнувся. Мимохіть я зробив те ж саме. 

Та поблизу не було жодної душі. Лише жайворонок, що джерґотів над 

нашими головами, був єдиним свідком цієї знахідки. 

– Дай я помацаю! 

Шурко знехотя подав мені того ящичка. Я схопив його обома руками і 

здивувався: там нічого було тримати й однією, такий легкий. Я підніс його до 

вуха й струсонув, але там нічого не брязнуло. 

– Теж мені – скарб! – розчаровано мовив я і повернув ящика Шуркові. 

– Він порожній! 

– Підеш своїй матері скажеш, – розсердився Шурко. – Тут щось 
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неодмінно е. У ганчірці скарб, от і не бряжчить. Це вже я напевне знаю. 

Він говорив так, ніби йому щоденно доводиться скарби викопувати. 

Але, як на мене, то навряд чи став би хтось закопувати в землю 

порожнісінького ящика. 

– То що ж ми робитимемо з ним? – спитав я Шурка. 

– Як то що? Відкриємо. 

– Тоді давай молоток, і ми його вмить розгепаємо... 

– Тут не можна цього робити. Сусіди ще прийдуть та й почнуть 

доскіпуватися, що й до чого. 

– То куди ж подамося? 

– Звичайно, у глинище, я там потайну печеру знаю, – по-змовницькому 

мовив мій приятель. – Біжимо! 

Я схопив кошика з квасолею, а Шурко притис до грудей ящичка, і ми 

побігли.  

Глинище було недалеко – одразу ж за пагорбом. Тут було чимало 

глибоченьких ям та печер. Відтоді, коли наше село після Другої світової 

війни відбудувалося, сюди, здавалося, люди забули дорогу. Хіба що коли хто 

мазати хату заходиться або ж якийсь там ремонт затіє. 

Отже, кращого місця не знайти у всій Петрівці, де б можна було 

спокійнісінько роздивитися скарб. 

Нарешті і глинище. 

Ми разом плигнули в яму і опинилися в глибоченькій печері. Тут було 

темнувато й сухо. Зимові вітри нагнали сюди перекотиполя. Ми зім’яли 

сухий бур’ян і вмостилися на ньому. 

– Почну відкривати я, – мовив Шурко, ще раз оглянувши ящика з усіх 

боків. 

– А чому ти? – спробував заперечити я. 

– Бо ящика я знайшов... Та й інструмент у мене...  

Шурко почав нишпорити по кишенях. Ось він висипав жменю ґудзиків, 

потім добув гайку, мисливський патрон, щоправда з діркою, електричний 

вимикач... Його кишені були майже порожні, а інструменту – складаного 

ножа, – ще й досі не дістав. 

– Та куди ж він запропастився, мій ножик?.. – нарешті розгублено крізь 

зуби процідив Шурко. – Мабуть, посіяв... Добре ж пам’ятаю, що клав його в 

оцю кишеню... 

Я мимохіть посміхнувся: ага, на вашому городі знайшли і інструмент 

твій... А в мене справді у кишені лежав ножик. 

– Ось інструмент! – показав я Шуркові свого ножа. 

І як тільки він тоді скривився! Наче кислицю з’їв. 

– Ну що ж, гарний ножичок. Твій інструмент – тобі й відкривати, – 

зітхнув і неохоче погодився Шурко. 

Я поклав ящик собі на коліна і почав пробувати його ножем. Біля 

самісінького вуха сопів мій приятель. 

– Скоріше, що ти там вовтузишся! – нетерпляче підганяв він. 

Та не дуже тут поспішиш. Панок добряче запакував свій скарб. Мій 
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ножик ковзав по жерсті, як по склу. Шкрябав, шкрябав, а тоді щосили 

натиснув на ножа, а він і провалився у ящик. Не встиг я до пуття вирізати 

дірку, як Шуркова рука вже була там. Та чомусь мій приятель розгублено 

наморщився. 

– Начебто книжечка якась, – нарешті промимрив він. І в голосі його 

чулося глибоке розчарування. 

– Книжка? А скарб? Де ж скарб? – збентежився я. 

– Ніякого скарбу тут нема! Книжечка, кажу тобі, та ще й невеличка, – 

роздратовано мовив Шурко і витрусив на бур’ян те, що було в ящичкові. 

Перед нами лежав акуратний пакуночок і справді схожий на книжечку, 

загорнуту в цупкий папір та перев’язану навхрест мотузкою. Але коли ми 

розгорнули його, то там виявився зошит, оправлений у чорну палітурку, І 

нічогісінько більше. 

– От тобі й скарб, – мовив Шурко і щосили буцнув ящичка ногою так, 

що той з брязкотом відлетів у куток печери. 

Я взяв зошита і підійшов ближче до світла. Розгорнув знахідку. Листки 

були жовті, напевне, волога все-таки якось пройшла в ящик. На першому 

листкові було щось написано, але що саме, прочитати одразу я не зміг.  

Почав обережно гортати сторінки, нарешті добрався до такої, що її 

можна було читати. Мене вразив почерк автора цих записів: літери були 

рівні, чіткі, наче надруковані. 

Але ж який інтерес читати з середини? Я знову повернувся до першої 

сторінки і, напруживши зір, прочитав: 

 

Мій щоденник 
 

А нижче був підпис з витіюватими мишачими хвостиками: 

Григорій Пампушка-Буряківський-Старший. 

 

– Це ж щоденник шукача скарбів! – вигукнув я. – Цікаво, що ж він тут 

написав?.. 

Та, на превеликий жаль, того разу бодай почати читати щоденника 

шукача скарбів нам не довелося, бо в цей час Шурка покликала мама. 

– Шур-ко-о-о! – долинуло до нас. 

Ми заховали ящик із зошитом і вилізли з печери. 

Шурко щодуху кинувся додому. 

– Федьку, – вже на ходу кинув він мені, – тільки нікому ані слова. 

Таємниця!.. 

– Могила! 

Я схопив свого кошика з квасолею і теж подався. Треба було 

поспішати, бо знав, що й мені перепаде від мами... 
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4. Про що писав пан Пампушка 
 

Лишень надвечір наступного дня ми з Шурком прибігли на старе 

глинище. Раніше не могли: то йому мама загадувала роботу, то я ніяк не міг 

чкурнути з дому… 

Тепер ми прилаштувалися читати щоденника в бур’яні біля печери. 

Тут було видніше. Знайшли сторінку, де рукопис добре зберігся, і я 

почав читати. 

«...Каїр, року 1913, грудня 27. 

Сьогодні минає вже чотири місяці відтоді, як я прибув у це стародавнє 

місто арабів. Тут змішалися в незбагненному хаосі сучасність і сива-пресива 

давнина. Поряд із зовсім новенькими будиночками стоять шпилі старовин-

них арабських мінаретів, а на околицях – знані в цілому світі, величні 

піраміди і чудовисько-сфінкс, що збереглися від часів фараонів...» 

– Зажди, Федьку, зажди!.. – зненацька перебив мене Шурко. 

– Чого тобі? – розсердився я, невдоволений з того, що мене перебили 

вже на самому початку. – Може, не цікаво?.. 

– Читай спочатку, тільки не спіши. 

Шурко витяг з-за пазухи зошита й олівця. 

«Ти диви! А він, виходить, загодя записник наготував», – здивувався я і 

вже далі читав поволі, щоб приятель устигав записувати, а незнайомі слова 

навіть двічі повторював. 

«...Оті піраміди добре видно з вікна моєї кімнати в готелі, і я щодня 

довго милуюся ними. Але тисячолітні гробниці уславлених фараонів завжди 

манять мене до себе ближче. Тому я частенько вранці після кави іду на 

площу Аль-Ахрам і там сідаю на звичайнісінький трамвай, такий самий, як у 

нас на Невському у Петербурзі.  

Трамвай довозить нас до піраміди Хеопса – найвеличнішої з пірамід. Я 

можу годинами дивитись на ці кам’яні велетні, які колись крили в собі 

багатющі скарби. Скарби... Думка про них заполонила мене, і я щиро заздрю 

тим щасливцям, що заволоділи скарбами фараонів... Золото...  

Так, я тут не лише милуюся вже порожніми усипальнями єгипетських 

царів. Я все шукаю і шукаю... 

 

...Чотири місяці невтомних пошуків. Чотири місяці я смажусь, як лящ 

на сковороді, у цьому місці. Мені вже остогиділо сонце країни фараонів. 

Хочеться в рідну Петрівку до своєї затишної садиби. Оце якраз зараз там з 

гончаками86 полюють у засніжених степах на зайців і ловлять вогнистих 

лисиць... 

Але я змушений бути тут! Я мушу, хай би там що, з’ясувати, де щедрі 

дари стародавніх греків, що їх вони бездумно кидали до ніг свого веселого 

бога виноградних ліз Діоніса-Вакха.  

                                         
86

 Гонча́к – гончий собака.  
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Ні, не там, у Греції, а в наших скіфських степах, бо й на береги Понта87 

Евксинського88 та Меотійського озера89 поширювалася його всесильна воля, 

від неї нібито залежав урожай тутешніх виноградників... І тут намагалися 

умилостивити елліни... 

Оту легенду я почув в Афінах, куди приїхав гнаний невгасимою 

пристрастю до мандрів. Почув випадково. Того дня я йшов до славетного 

афінського акрополя. Коли я вчився в гімназії, то найбільше полюбилася мені 

історія стародавніх греків з її чудовими казками-міфами.  

Я навіть у старших класах старанно вчив старогрецьку мову, щоб 

читати давньогрецьких письменників – Софокла, Еврипіда, Геродота... Мова 

давалася мені легко, і потім я таки читав їх, а про греків знав більше, ніж про 

свою рідну країну... 

Жив я в Афінах десятий день. І це були, либонь, десяті мої відвідини 

акрополя. Акрополь приваблював чужоземців. Тому-то й жебраків тут було, 

як комашні на наших лиманах.  

Один білобородий жебрак виявився надто цікавий. Власне, і на жебрака 

він був мало схожий. Він здогадався, що я з Росії, а коли почув, що з берегів 

Меотіди, то й зовсім розбалакався. Розповів він мені легенду про те, як їхній 

бог виноградних ліз, прибравши вигляду жінки, з’являвся щоосені в степу на 

узбережжі Меотіди...» 

– Меотіди написано там? – змову перебив мене Шурко. – Та це ж 

стародавні греки так називали наше Азовське море!.. 

– Знаю, не перебивай, – цитьнув я і читав далі: 

«...Щороку греки на вітрильниках возили у скіфський степ багату 

данину тому богові. Данину?.. Певно, то були коштовності, золото... Але де 

саме, в яких місцях з’являвся бог у нашому Приазов’ї? Там, мабуть, і скарб 

треба шукати. Грек цього не знав, але за невелику винагороду назвав мені 

ім’я вченого араба з Каїра, в якого буцімто є рукописна книга, в якій 

записана легенда про появу Діоніса-Вакха у скіфському степу. Отам, певно, є 

й про місце, де він з’являвся... Ім’я того араба Мухаммед Кшагарі... 

...Чотири місяці я шукаю Мухаммеда Кшагарі. Та з ким я розмовляв, 

піхто навіть не чув такого імені. І ось нарешті сьогодні в кав’ярні я здибав 

інтелігентного, вже немолодого араба.  

Сиділи ми за столиком, пили каву. Назвався він Мухаммедом 

Мустафою Магарі. Магарі добре знав англійську і говорив іспанською, свого 

часу закінчив у Лондоні університет, став юристом; дуже цікавився 

антикварними речами, сам колекціонував папіруси та старовинні рукописи. 

                                         
87

 Понт – у давньогрецькій мові – «море». У дав.-грец. міфології слово «Понт» також означало 
ім’я бога, який уособлював море і був сином Геї, богині Землі.  

88
 Понт Евксинський (від дав.-гр. Póntos Éuxenos, буквально – «гостинне море»), старогрецька 

назва Чорного моря.
 

89
 Меоті́йське озеро = Меоті́да – таку давньогрецьку назву носило Азовське море із 7 ст. до н. е. 

до 4 ст. н. е. через місцеві племена мео́тів – давніх племен (до їх складу входили синди, 

дандарії, досхи, фатеї, тореати, псеси, агри, арехи, тарпети, обідіакени, сітакени), які за 

даними античних письмових джерел жили в Приазов’ї та Прикубані.  
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Коли ми, як добрі приятелі, випили ще й по склянці терпкого червоного 

вина, я спитав свого нового знайомого, чи відоме йому ім’я Мухаммеда 

Кшагарі. Араб примовк і пильно подивився на мене. А потім сказав, що чув 

про такого. І сказав так, що я збагнув: він не тільки чув про нього, але й 

близько знає цю людину. 

Щоб схилити до щирості мого нового знайомого, мені довелося 

розповісти йому про свої справи до Кшагарі. Звичайно, сказав я не все. Про 

скарб не обмовився й словом, а просто зауважив, що мене цікавить історична 

суть легенди про Діоніса.  

Вислухавши мене, він нарешті зізнався, що знайомий з ученим арабом, 

і назвав суму, яку я повинен був сплатити йому за те, що він проведе мене до 

нього. Я дав завдаток, і ми домовилися, що наступного дня надвечір 

зустрінемося в цій самій кав’ярні. На тому й розійшлися... 

 

...Каїр, року 1913, грудня 28 дня. 

Тепер я все знаю. Слава богу, араб мене не обдурив. Розповім усе по 

порядку. 

Як ми й домовилися, я прийшов у кав’ярню у призначений час. Араб 

уже чекав на мене. Ми випили міцної кави і, коли смеркло, вирушили. Мій 

знайомий ішов швидко, я ледве встигав за ним. Йшли мовчки. Незабаром 

араб звернув у вузенький темний і смердючий провулок. Тут не було 

жодного ліхтаря. Лише де-не-де блимали вогники у маленьких вікнах. 

Ми довго пленталися цим клятим провулком і не стріли жодної душі. Я 

вже стомився, почала лякати темрява. Поступово закрадалася невіра. Може, 

це пастка? Я був ладен повернути назад і чимдуж бігти до людей, до світла... 

Та ось мій проводир нарешті зупинився. То був вогкий кам’яний 

закутень. Араб двічі грюкнув кулаком, мабуть, у двері, бо я нічого не бачив. 

Довго нам ніхто не відчиняв. Ми стояли в темряві й чекали.  

Нарешті почулося легке шарудіння, а згодом скрипнув засув, і перед 

нами розчинилися невеликі двері. Я побачив низенького чоловіка, який 

тримав над головою світильника. Чоловік той був у червоній шапочці і білій 

сорочці. Нахилившись, мій знайомий щось тихо сказав йому, і той, гостинно 

вклонившись, привітно запросив нас іти за ним.  

Ми спускалися в підземелля крутими сходами, яким, здавалося, не буде 

кінця-краю. Але нарешті чоловік зупинився і відчинив важкі дверцята, оббиті 

залізом. Ми опинилися в маленькій кімнатці. Вікон тут не було. Підлогу 

вкривав великий м’який килим.  

На килимі, посеред кімнати, на розквітчаній подушці сидів дідок. Він 

був маленький, кругловидий, з довгою сивою бородою, а на його голові 

красувалася біла чалма. Кімнату освітлювало кілька світильників. Старий на-

віть не ворухнувся, коли ми переступили поріг кімнати. 

– Ми вітаємо тебе, о мудрий Мухаммед Кшагарі! Хай великий Аллах 

збереже твоє здоров’я і продовжить життя! – пишно виголосив мій знайомий. 

У відповідь старий кивнув головою, і я відчув на собі його пильний 

погляд. Мовчки, величним жестом він показав, де нам сісти.  



155 

Ми сіли на килим. Першим порушив мовчанку мій знайомий. Він тепер 

без надмірного пишномовства виклав причину нашого візиту. 

– Хай питає, – хитнув головою старий. 

– Я хочу почути легенду... – почав я, трохи хвилюючись. – Легенда ця 

про Діоніса... Про його появу в скіфських степах. Власне, я хотів би знати, де 

проводили культові відправи на честь бога виноградарства у тих краях... 

Я поглянув на старого, щоб пересвідчитися, яке враження справили на 

нього мої слова. Старий, здавалося, й не слухав мене – він сидів із 

заплющеними очима. Ми мовчки сиділи кілька хвилин, а здалися вони мені 

вічністю. Аж ось господар підвів голову і досить спритно став на ноги. 

– Ідіть за мною, – наказав коротко. 

Мухаммед ступив крок до стіни і, мабуть, щось там натиснув, бо вона 

повільно розсунулась і перед нами постала чималенька кімната. Кімната ця 

була забита книгами: вони лежали в шафах, на полицях і просто на підлозі.  

Помахом руки старий запропонував нам зупинитися біля дверей, а сам 

подибав у дальній куток кімнати. Там він узяв якусь книжку й повернувся...» 

І тут Шурко заблагав: 

– Годі, Федьку! Задубіли пальці. Писати не можу. 

– Ех ти!.. – зітхнув я. – Цікаво ж ото дізнатись, про що дідок розповість 

панові. Та вже хай по-твоєму. На сьогодні досить... 

Ми поклали Пампущиного щоденника у залізний ящик і заховали його 

в печері. Свій зошит Шурко засунув за пазуху, і ми залишили нашу схованку. 

– Тьху! – сплюнув Шурко дорогою. – Якусь казочку розказує пан 

Перепічка. Та й бреше ж як улад! А про скарб щось мовчить. 

– Не Перепічка, а Пампушка, – виправив я. – А про скарб ще, мабуть, 

буде. Завтра довідаємось. 

– Ну, до завтра. Сходимося після школи, – буркнув Шурко й подався 

додому. 

 

Назавтра після уроків ми знову сиділи в печері. 

Я читав далі, а Шурко, як і вчора, записував. 

«... – Отож, слухай, чужинцю! – співуче почав дідок. – Слава Аллаху, я 

знайшов рукопис одного нашого мандрівника. Він у далекі часи побував на 

берегах славнозвісної Меотіди і записав там оцю легенду... 

Старий подав моєму знайомому світильника, а сам узяв обіруч книжку 

і розгорнув її на середині. Лице його було урочисте, сповнене глибокого 

натхнення. 

«...Другого дня, – почав він читати, – наш вітрильник поминув Боспор 

Кіммерійський90 і увійшов у зеленуваті води Меотіди. Меотіда зустріла нас 

непривітно: подув левант, шалений східний вітер, і ми змушені були кинути 

якір біля містечка Кеп, на південному березі Меотіди. До торжища Кремни, 

                                         
90

 Боспо́р Кіммері́йський (дав.-гр. Κιμμέριος Βόσπορος) – давньогрецька назва Керченської 

протоки, пов’язана з найменуванням давніх жителів Північного Причорномор’я – кочового 

народу кіммерійців, мова яких, як вважають учені, належала до іранської мовної групи.  
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що знаходились на північному березі, лишилось щось близько чотирьохсот 

грецьких стадій. Лише через три дні ущух вітер, і ми знову напнули вітрила, 

а другого дня опівдні прибули в Кремни...» 

– Зажди-зажди!.. – зарепетував Шурко. – У щоденнику сказано 

Кремни?.. 

– Та Кремни ж... – підтвердив я. – А що ж це таке? 

– Хіба ж ти не знаєш? – здивувався Шурко. – Кремни – це місце-

торжище стародавніх греків, яке вони збудували на березі Азовського моря 

майже три тисячі років тому. А це неподалік від теперішнього Бердянська. 

Якраз там перед війною працівники Бердянського краєзнавчого музею 

знайшли грецьку амфору. Море викинуло. А Кремни зникли в морі майже 

тисячу років тому. Так гадають учені.. Читай далі, цікаво! 

Я знову читав. 

«…Це маленьке і брудне місто притулилось під стрімкими кручами. 

Місто-торжище тоді вже занепало, бо припинилася торгівля греків зі 

скіфами. У напівзруйнованих землянках жило кілька грецьких родин. Чим 

вони займалися, важко було сказати. Мені довелося побувати в одного 

бідного грека, ім’я якого я вже забув.  

Він жив сам. Це дуже стара й мовчазна людина. Та після келиха вина 

грек раптом почав розповідати дивовижні історії. Одна зацікавила мене 

найбільше. Йшлося в ній про бога Діоніса, сина громовержця Зевса та дочки 

фіванського царя Кадима – Семели. Цього бога зростили німфи Гіоди, за що 

їх Зевс узяв на небо, і тепер ночами вони світять у сузір’ї Оріона. Нам, 

морякам, добре відоме те сузір’я. 

А почув я від грека таке. 

У давні часи, коли Кремни ще процвітали, восени сюди щороку 

прибувало велике судно під червоними вітрилами. На ньому приїздив у 

Кремни великий жрець. Раби вивантажували з вітрильника амфори з дарами 

богові Діонісу. 

Цей бог з’являвся осінньої ночі, коли над степовою рівниною сяяли 

німфи Гіоди в сузір’ї Оріона. А виходив він з озера в подобі сріблястої 

жінки-рятівниці. Широко розставленими руками-крилами бог Діоніс зупиняв 

скіфський вітер-суховій, який спалював виноградні лози... 

Процесія греків вирушала з дарами до озера, а поверталася аж через два 

дні. Усі були стомлені. Сідали на своє судно, напинали вітрила і повертались 

у Грецію. І так щороку... 

Те священне озеро було далеченько в степу. Місцеві мешканці туди й 

не ходили. Знали тільки, що біля нього височіє піщана гора. Навозили того 

піску давним-давно греки з околиць Пантікапея91, що на березі Боспору 

Кіммерійського стоїть.  

До Кремнів пісок везли на вітрильниках, а до озера носили його в 

шкіряних торбах раби… Ота гора буцімто була потрібна богові, щоб з її 
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Пантікапе́й (грец. Παντικάπαιον – можливо від іранського Panti-Kapa – «рибний шлях») – 

давньогрецький поліс, що існував на місці сучасного міста Керч; столиця Боспорського царства.
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маківки краще озирати рівнину та зупиняти шалений суховій. Довкіл гори не 

було нічого живого – навіть трава не росла… І це лякало людей…» 

На цьому я припинив читання, бо коли перегорнув сторінку, то 

нічогісінько не міг розібрати на ній. 

– Чого ти замовк? – стусонув мене під бік Шурко. 

– А що я маю читати? – огризнувся я і показав йому сторінку. 

– Тепер я знаю, де скарб, – мовив він, підморгнувши. 

– Де? 

– Звісно, на горі! На Піщаній горі. 

Мені аж смішно стало з Шуркової певності. Може, й на горі – то так. 

Але ж де та гора? Коло озера? А де ж те озеро?.. Адже з Пампущиного 

зошита, мабуть, уже нічого більше не витягнеш. Я перегорнув сторінку, 

другу, третю. Нарешті натрапив на шматок, який з великим зусиллям, 

напружуючи зір, таки прочитав: 

«Тепер я знаю, що робити. Я жодного дня більше не залишуся на цьому 

місці. Завтра ж подамся до Александрії, з першим же пароплавом повернуся 

в Росію. Я знайду той скарб Я певен у тому, що Кремни, про які ото згадує 

арабський мандрівник – це ті ж самі Кремни, що про них пише славетний 

Геродот – грецький історик. Це ж зовсім недалеко від моєї Петрівки…» 

І все.. Далі я скільки не напружував свій зір, скільки не гортав 

Пампущиного щоденника – нічогісінько не міг прочитати. 

Надворі смеркало. І знову Шуркова мама нагадала нам (не вельми 

ласкаво) про те, що час розходитись по домівках. 

– Шурко-о-о! – кричала вона від своєї хати. Ось попадешся мені, 

харцизяко92, я тобі!.. 

Що ж, як час, то й час... Але де ми подінемо отого щоденника? Хотів 

було я забрати додому, та Шурко уперся: чому саме я, а не він. Врешті 

вирішили, щоб не було кривдно обом, заховати його й цього разу в печері, а 

завтра повернутися сюди разом, забрати й віднести до краєзнавчого музею. 

По цьому й розійшлися. 

А наступного дня ми не знайшли щоденника. Хтось забрався в нашу 

печеру, витяг звідти сухий бур’ян і спалив його. У попелі ми знайшли лише 

ящик, де був щоденник. 

Ось так безглуздо загинув щоденник пана Григорія Пампушки-

Буряківського-Старшого. 

Невеселі верталися ми з глинища. Тепер нікому й не розкажеш про 

нашу знахідку. Глузуватимуть з нас, як з дурнів, бо хто ж повірить, що 

Шурко все оте переписав зі справжнісінького щоденника пана Пампушки! 

Скажуть, що то з якоїсь пригодницької книжки списано. А може, той 

Пампушка набрехав оте все? Хто його знає!.. 

 

                                         
92

 Харцизя́ка – теж саме, що й харци́з – (розм.) «розбійник, грабіжник» (уживається як лайливе 
слово). Порів. кримсько-татарське «хирсиз» – «крадій, злодій; шахрай»; турец. «хирсиз» – 

«злодій». Цікаво, що місто Харцизьк у Донецькій області має назву від «харцизи» («розбійники») 

– так у 16 столітті називали турки й татари селян-утікачів і запорозьких козаків. 
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5. Що таке звичайний пісок 
 

Канікули у нас починалися з подорожі по рідному краю. Нашим 

проводирем був старшокласник Іван Штанько. Він давно у краєзнавчому 

гуртку, то йому частенько доручають очолювати мандрівки краєзнавців. 

Ну от, сидимо ми й сперечаємося про маршрут нашої подорожі. Коли 

це раптом відчинилися двері й до класу увійшов огрядний дядько в брилі, в 

картатій сорочці. Це був наш голова колгоспу – Петро Іванович. 

Гість скинув бриля і розчепіреними пальцями пригладив сивувате 

волосся. Потім відкашлявся, як ото завжди робив на загальних зборах, і 

лагідно привітався: 

– Добридень, діти! 

Перебиваючи один одного, ми невлад відповіли: 

– Добридень, Петре Івановичу!.. 

Звичайно, всі ми знали, чому, полишивши свої справи, завітав до нас 

голова. Він частенько давав нам, мандрівникам, поради й доручення. 

Та цього разу Петро Іванович щось довгенько накручував свої вуса і 

кожного з нас не обмацував ласкавим поглядом. Минула, мабуть, хвилина-

друга, коли він заговорив: 

– Я оце зайшов до вас, петрівських краєзнавців, у важливій справі. 

Мене цікавить, чи знаєте ви, що таке пісок? 

Петро Іванович не став чекати нашої відповіді. 

– Бачу, – хитро підморгнувши всім нам, знову почав він, – ви є 

краєзнавцями, а не знаєте, що таке звичайнісінький пісок.  

При цих словах ми перезирнулися. 

– Отож! А пісок, друзі мої, – це новий свинарник біля старого глинища 

на Пампушках і там же новий телятник на триста голів. Пісок – це новий 

Будинок культури, в якому за проектом передбачено дві чималенькі кімнати. 

Ми мовчали, а Петро Іванович знову оглянув усіх нас: 

– Одна кімната... – голова на мить замовк, немов пересвідчувався, яке 

враження справлять на нас його слова, – для краєзнавців, а друга – для 

краєзнавчого музею нашої славної Петрівки, щоб він не тіснився в отій 

комірчині, де й повернутися ніяк... 

Голова розстібнув портфеля і, на наш превеликий подив, витяг звідти... 

торбинку. І на похідну карту висипав з неї... пісок. Потім добув другу 

торбинку і третю. Так он який скарб приніс з собою Петро Іванович! Він 

пояснив нам, який пісок частіше зустрічається, та розповів, де, який пісок і як 

треба шукати його поклади... 

 

 

6. У поході 
 

Уже другий день наш загін у дорозі. Пройшли чимало. Та тільки й того, 

що пройшли. Піску ж ніякого не знайшли, хоча й ретельно оглядали річкові 
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береги та яри, що траплялися на нашому шляху. Поспіль була жовта глина. 

Глина і тільки глина. 

Хто бував у наших краях, той знає, що вони не надто багаті на джерела 

прісної води. Саме тому приазовці вміють цінувати воду! Усі відомі джерела 

нанесли й ми на нашу похідну карту. А от минулого дня, коли надто вже 

немилосердно палило сонце і до найближчої кринички було ще далеченько, 

ми натрапили на джерело, якого на нашій карті не було. 

Того ж дня надвечір наш загін зупинився під деревами, коло великого 

ставка. Тут вирішили ночувати. Швидко напнули намети, а потім заходилися 

ловити рибу на вечерю. 

Уже ввечері, коли мандрівники дружно сьорбали юшку, якось 

непомітно з темряви до нас підійшов високий чоловік. На голові висока 

кудлата шапка. На плечах вовняна бурка, у руках ґирлиґа. 

– Василь Маківка – тутешній вівчар, – коротко відрекомендувався він і 

пояснив. – Поруч тирло93, вівці ночують, а я оце на вогонь прийшов, бо 

знудився за людьми. Удвох ми днюємо й ночуємо в степу, з підпасичем94. Він 

біля овець лишився, а я – сюди... 

– А ми петрівські краєзнавці, – за всіх відповів Іван Штанько і запросив 

чабана скуштувати юшки.  

Маківка охоче сів до казана. Він витяг зі шкіряної торбинки, що висіла 

в нього за поясом, дерев’яну ложку і підсунувся до Штанька... 

Після вече́рі мандрівники підсіли ближче до вогнища. Сів з ними й 

вівчар, простеливши свою бурку. Хтось запитав у нього про пісок. 

– Давненько вже шукають люди в наших степах пісок, – відповів 

Маківка, – та ще ніхто не знайшов його. Бо, мабуть, тут таки піску й немає. Я 

знаю наш степ добре: обміряв його вздовж і впоперек не одну сотню разів... 

Звичайно, така категорична відповідь була мало приємна нам. Якийсь 

час ми сиділи мовчки. 

– Оце, мабуть, до Мертвого поля мандруєте? – поцікавився наш гість. – 

Манить молодих невідоме... 

– Атож, – відказав неохоче Штанько. 

– Нічого цікавого там немає, – кинув Маківка. – Як ото лишай на 

нашому степу. Є, правда, там невеличке озерце... А біля озерця травичка 

росте і кущі зеленіють. Вода в озері прісна, а на березі величезний горб 

звівся, наче стародавня козацька могила... 

– Озеро? Горб? – У мене аж мороз по шкірі пішов. 

– Ото й усе... – вів далі чабан. – Аж душа болить, що такий клин землі 

пропадає. Одне слово, підете побачите. Та й назад, мабуть, одразу?.. 

– Е, ні, – загули мандрівники. – Ми там заночувати хочемо. 

– Заночуєте? А цього я вже не ра́яв95 би вам робити. Всякі чутки ходять 

про те поле та про озеро... 

                                         
93

 Ти́рло – тут – місце для відпочинку худоби, найчастіше біля водопою. 
94

 Підпа́сич, рідше підпа́сач – те саме, що і підпа́сок – «помічник пастуха». 
95

 Ра́яти (рідко ра́їти) – діал. «ра́дити».  



160 

– Які? – не втерпів я. 

– Та, кажуть, що вночі якась мара там з’являється. Правда, коли я сам 

бував там, доводилося й ночувати, – нічого мені не привиджувалось. 

Мене вже на цей раз неначе хто жаром обсипав. 

– Що за мара? 

– Та кажу ж, що я сам нічого не бачив, а от з Яковом, вівчарем із 

сусіднього колгоспу, сталося таке, що водою відливали. 

Що саме сталося з Яковом, Маківка так і не сказав, хоч як ми його 

просили. Проти ночі, каже, такого не розказують, та ще дітям. І скаже таке – 

дітям... 

Тієї ночі спалося мені погано, щось верзлося, і я навіть, здається, вві сні 

кричав. Лише перед ранком на якусь часинку заснув міцним сном. 

Я вийшов з намету. Хотів побачити Маківку, та його вже не було. Ще 

вдосвіта підняв він свою отару й подався в степ... 

 

 

7. Нарешті 
 

Так ось воно яке – Мертве поле! 

Споконвіку лякала людей ця земля, лякала своєю мертвою тишею. Та 

не таке вже було це поле й мертве. Зрідка тут траплялися полин та свиріпа. 

Попереду побачили зелені кущики, а за ними блищало озерце. Біля озерця 

височів пагорб. Мені якось аж моторошно стало... 

На тому пагорбі ми розбили свій табір. Хто-хто, а я надто вже пильно 

до пізнього вечора обстежував усе навколо. Та нічого незвичайного не 

побачив: звичайнісінький живий острівець серед мертвої рівнини. 

Усі ми за день дуже стомилися і після вечері зразу ж полягали спати. 

Опівночі мене розбудив Юрко. 

– Уставай! На чати час! – тихо і, як мені здалося, урочисто сказав він. 

Виліз я з намету й озирнувся. Над табором висів повний місяць. 

Навкруг анічичиркне. У нічному небі яскраво сяяли зірки. Яка тиша! 

Я попрямував до вогнища. З ким мені доведеться нести варту? Та коли 

я підійшов до вогню, там уже сиділа Марина. Я не дуже зрадів: не дасть вона 

мені спокою. І справді, тільки-но Марина уздріла мене, зразу ж накинулася зі 

своєю оповідкою про якогось цуцика Пушка. Вона цокотіла про те, як цуценя 

захворіло... Та як почала!..  

Спочатку я слухав її, а тоді й голова обертом пішла, і здалося, наче й 

зорі гаснути почали, і ніч каламутна якась стала. Кілька разів поривався я 

своє слово вставити – та де там, не дає й писнути. Довелось мені мовчки 

слухати про того клятого Пушка. 

І, мабуть, стомлений отим неугавним торохтінням, я задрімав. Коли 

чую – цвіркуни співають, аж виляски нічним полем котяться, а місяць 

немовби так ото весело сміється і підморгує мені. Кліпнув я очима, протер їх 

– цокотуха також спить! Схилилась набік, під голову кулак підмостила й 

носом сопе. Заснула!  
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Я аж зітхнув полегшено. І чомусь у мене несподівано прокинулося до 

неї якесь тепле почуття. А раптом прокинеться? Змерзне, обов’язково 

прокинеться! Мерщій скинув я свій светр і вкрив ним Марину. Хай спить до 

ранку, повартую й сам... 

Я підкинув хмизу у вогонь. Весело запалахкотіло вогнище. Як цікаво 

отак уночі сидіти біля вогню й дивитися на нього, на його мінливі барви... 

Сидів я так довгенько, мов зачарований. Та зненацька мені здалося, 

наче хтось стоїть за мною і пильно дивиться мені в спину. Я обернувся і 

скам’янів, хотів крикнути, та не зміг, бо крик отой закляк у моєму горлі!..  

За кільканадцять метрів сріблястим світлом мерехтіла величезна 

постать. Як тоді мені здалося – постать жінки. Мерехтливе видіння 

коливалось, немов тремтіло в лихоманці. 

«Це ж Діоніс-Вакх, – подумалося мені тієї миті. – Це він спиняє 

скіфські вітри-суховії!.. Ні, я сплю. Це все сниться мені. Ось я прокинуся – і 

все зникне... Тільки б прокинутися...» 

Я підніс руку до рота й уп’явся щосили зубами в палець. Гострий біль 

змусив мене відсмикнути його. Отже, я не спав, а все оте бачив насправді. 

Жах охопив мене, і я впав на землю, затуливши голову руками... 

Не пам’ятаю, чи довго я отак лежав, але коли обережно підвівся, то вже 

нічого не побачив. Там, де коливалася срібляста примара, тьмяніло озеро. Як 

і раніше, тишу порушували цвіркуни, тільки місяць заплутався у хмарину й 

сіяв на землю своє проміння, як крізь густе сито. 

Коли стало розвиднятися, а в таборі ще всі спали, я спустився до озера і 

пішов понад берегом. Що я шукав тоді, й сам не знаю. Довго йшов, а наш 

табір усе даленів і даленів... Ось уже й сонце зійшло.  

Здаля було добре видно горб з нашим табором на маківці. Усе-таки 

незвичайний цей горб! Я раптом зупинився і почав роздивлятися його неначе 

іншими очима. І тут мене осяйнула думка. Ми ж свій табір розбили на 

маківці піщаної гори! Піщаної!!! І тут я не стримався – на повну силу своїх 

легенів заволав: 

– Пісо-о-ок! Піща-а-ана гора-а-а! Пісок із Пантікапея! 

Добре, що мене ніхто не чув, а то, мабуть, подумали б, що я 

збожеволів. А я цілком був певен у своєму відкритті: коли з’являється 

срібляста постать, то й горб піщаний, бо пісок наносили раби богові 

виноградних ліз. Так написано в щоденнику шукача скарбів. Піщаний горб за 

тисячоліття вкрився пилом і заріс травою. 

Не відчуваючи з радощів під собою ніг, я щодуху помчав у табір. Біля 

табору я йшов не поспішаючи, бо старанно обмірковував план своїх дій, і 

врешті вирішив розпочати ось з чого...  

Я почав тупцювати довкіл горба, часто присідав і вдавав, ніби щось у 

себе під ногами уважно розглядаю. Але мене чомусь довгенько ніхто не 

помічав. Та ось нарешті Іван Штанько гукнув: 

– Гей, Федоре, чого там швендяєш? Знайшов щось? 

– Та як сказати, може, й знайду. Ось тільки вивчу геологічну будову... 

– Що? – розреготався Іван. – Ач який учений вишукався! Геологічну 
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будову вивчає. Та чи ж тямиш ти щось у тій геологічній будові? Краще 

снідати йди. 

– Лопату дайте! – вдавано байдуже попрохав я.  

Іван якось непевно простяг мені лопату. 

Я відійшов на кілька кроків і почав копати. Я копав, а мої друзі стали 

круг мене і недовірливо стежили за кожним моїм рухом. Ямка була вже 

чималенька, а піску чомусь не було. 

«А раптом я помилився, і ніякого піску тут немає», – майнула думка, й 

усередині мене все похололо. 

Отакі думки голову мені свердлять, а я намагаюся копати бадьоро. 

Тримаюсь, як то кажуть, на рівні. 

Цієї ж миті моя лопата легко вгрузла в ґрунт, як у масло. А коли я 

підняв її, то з неї лився на землю вогненно-рудий пісок. Я очам своїм не 

повірив. Це ж пісок! Справжнісінький пісок! 

Мандрівники навкіл мене враз принишкли, неначе води в рот набрали. 

А тоді з криком «Пісок!» усі кинулися на мене. Мов м’яч, покотився я 

шкереберть, а коли звівся, побачив, як мої друзі жбурляли один в одного 

піском і кричали, наче очманілі: 

– Пісок! Пісок! 

Я помітив, що гучніше за всіх кричала Марина: 

– Я ж казала, що пісок знайдемо! От і знайшли. 

І виходило так, буцімто це вона знайшла пісок. А я навіть і не 

пам’ятаю, щоб Марина згадувала в дорозі про нього. Її над усе цікавили 

квіточки та травичка. На мене ж тепер ніхто ані найменшої уваги не звертав... 

Ото такі мої друзі!.. 

«Таки ж не збрехав старий араб Пампушці. Це ж і скарб десь тут 

заховано. Та про це я нікому й слова... На перший раз досить і піску. Хай уже 

скарб ми з Шурком пошукаємо!» – твердо вирішив я, спостерігаючи за 

чудасіями моїх товаришів. 

Поволі мандрівники втихомирились. І враз усім захотілось додому. 

Звичайно, кожному з нас хотілося якнайскоріше принести в рідне село 

радісну звістку. 

Це ж подія – пісок знайшли! 

Ми поснідали, потім кожен насипав собі повні кишені піску. Йшли 

швидко. Ніхто й зараз не цікавився, як ото мені поталанило зробити отаке 

відкриття. Певно, всім було соромно, бо ж перед цим всі сміялися з мене.  

Та ось до мене підійшов Іван Штанько і, йдучи поруч, спитав: 

– Федьку, як почуваєшся?.. 

– На рівні... 

– Кишені піском навантажив? 

– Ні, хизуватися не в моєму характері! 

– Тобі сьогодні можна. Це ж ти пісок знайшов... Мені от тільки 

невтямки, як ти довідався, що то піщаний горб? 

– Простісінько, – злукавив я. – Ретельно вивчив геологічну будову, та 

ще деякі інші чинники допомогли. 
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Більше я нічого поки що не міг сказати Іванові. А хотілося. 

– Баєчки для товаришів вигадуєш, – образився Іван. 

І пішов геть від мене. Більше вже ніхто не підходив. 

Йшли ми додому найкоротшим шляхом, а тому вже наступного дня 

перед нами замаячіли околиці нашої Петрівки. Тут наш проводир вишикував 

загін у колону, і ми урочисто увійшли в рідне село. 

Он і контора. 

«Уже час змиватися до Шурка», – подумав я і, непомітно шаснув у за-

вулок, щодуху подався на Пампушки. 

Мені було про що розповісти моєму другові Шуркові! 

А про те, як мандрівники зустрілися з головою колгоспу, мені вже 

розповіли потім. А зустрілися вони біля контори. Вийшов Петро Іванович і 

вітає мандрівників: 

– З поверненням вас! 

Йому відповіли дружним «Добридень!», а вже тоді Іван урочисто 

підійшов до нього і висипав до ніг голови пісок. 

– Пісок? Знайшли пісок? – не вірив голова й, кажуть, аж позадкував від 

подиву. 

– Пісок! Пісок! – горлали мандрівники. 

Петро Іванович радо обняв Штанька. 

– Дякуйте Геологічній Будові ну і краєзнавцеві Федькові, – на ходу 

зримував Іван. – Це він знайшов пісок. На Мертвому полі ціла гора піщана. 

– А де ж Федько? – поцікавився голова. 

 

 

8. Я ковтаю гірку перчину 
 

У той час, коли петрівські мандрівники, збившись з ніг, шукали мене 

по селу, я сидів із Шурком у нашій печері. Тут мене вже ніхто б не знайшов. 

Сашко слухав мене з захопленням. Я розповів йому усе, не утаїв жодної 

подробиці зі своєї дивовижної пригоди. 

Ми довго обмірковували, що нам далі робити. З’ясувалося, що поки ми 

були в мандрах, Шурко тут теж не гаяв часу. Він довідався, що самі шукати 

такий скарб ми не маємо права...  

Тобто, якби ми знайшли його так собі, ненароком, – то інша річ, але, 

щоб шукати спеціально, тут потрібна експедиція. І необхідно, щоб у ній 

обов’язково був учений,. Це вже Шурко у своїх старших гуртківців дізнався. 

Кажуть, є такий закон про археологічні розкопки, і там усе це сказано.  

Урешті-решт ми вирішили написати листа археологам і, звичайно, були 

певні, що нас неодмінно візьмуть до експедиції. Бо як же це без нас зможуть 

археологи обійтись! Науковці розгадають і таємницю появи серед ночі отієї 

сріблястої примари. 

Розійшлися ми аж ген під вечір, умовившись назавтра писати листа 

вченим-археологам. 

Та довелося мені зустрітися з Шурком тієї ж ночі. Не встиг наш 
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Задирака доспівати своєї першої пісні, як рипнули двері альтанки. Я 

прокинувся. 

– Це ти, мамо? 

– Ні, це я... 

– Шурко??? 

– Угу. 

– Що скоїлося? 

Я підвівся й сів. Шурко мовчки примостився на краєчку мого ліжка і 

тяжко зітхнув. 

– Вирушаю я в далеку-далеку дорогу. 

– Ти що, побавитися зі мною захотів о такій порі? – розсердився я не на 

жарт. 

– Та ні, я правду кажу, – шморгнув носом Шурко. – Прийшла телеграма 

від батька... 

Його батько два роки тому поїхав на Далекий Схід на роботу. Колись 

він там служив прикордонником, і дуже припали йому до душі тамтешня 

природа і люди. Хотів назавжди поїхати туди із сім’єю, але ж мати затялася: 

не поїду зі свого степу та й годі. Посварилися вони тоді.  

Батько не поступився, завербувався на три роки. І ось уже два роки він 

живе нарізно з сім’єю, а це прислав телеграму, просить, щоб негайно 

приїхали та пожили з ним рік, а тоді разом і додому. Мати розчулилася і 

тепер лагодиться. 

– Мені, звичайно, не хочеться їхати, та ще й зараз, – закінчив сумно 

свою розповідь Шурко. 

Мене аж завидки взяли: скільки ж цікавого побачить Шурко! Сибір, 

тайга! Оце мандрівка! Хто відмовився б від такого? Я – ні! Поїхав би 

залюбки. І я щиро сказав про це моєму другові. 

– Поїхав би? – якось непевно перепитав він. – А як же скарб Діоніса-

Вакха? 

– Зачекає скарб. Лежить же він не одну тисячу років у своїй схованці, і 

ще полежить, – заспокоїв я його. 

– Значить, без мене не будеш писати листа вченим і не розтрубиш по 

всій Петрівці про свої пригоди? 

– Звичайно, ні! Не на такого напав. Слово мандрівника! – гаряче 

запевнив я. 

Та цього було Шуркові замало, і він витяг з кишені дві невеличкі 

кульки. У темряві я добре й не розгледів, що то були за кульки. Шурко подав 

мені одну, завбільшки з волоський горіх. Я помацав її – вона була м’якенька, 

як пампушка. 

– Кажи: «Присягаюсь мовчати!» – і проковтни це, – наказав Шурко. 

– Присягаюсь мовчати! – повторив я і проковтнув кульку.  

Моє горло тієї ж миті щось обпекло, а в роті стало гірко-прегірко, як 

після перцю. 

Те ж саме проказав і Шурко. І Те ж саме зробив, після чого зразу ж 

пожвавішав. 
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– Так присягалися люди на одному острові в Атлантичному океані, – 

пояснив він. – Читав я про таке. Вони ковтали найгіркіший перець і не 

порушували присяги. 

– То це ти й мене почастував перцем? 

– Угу, перчиною, такою кругленькою, – уточнив Шурко і заметушився. 

– Бувай здоровий! Свого зошита з оповідками пана Пампушки я з собою 

візьму. Буду читати. Згадуватиму про нашу Петрівку... Тепер побіжу, бо як 

кинеться мене мама шукати, все село на ноги підніме. Вона у мене така! А 

мені обов’язково перепаде на дорогу. 

– Хай тобі щастить! 

Шурко вислизнув з альтанки й одразу ж зник у передранкових 

сутінках, начебто його й не було. Я лежав з розплющеними очима й не міг 

уже заснути. Мені здавалося, що все це сон... 

Того ранку я не пішов на ставок ловити красноперів. Мені взагалі не 

хотілося нікуди йти, і я тинявся по двору, як очманілий. 

Отож, щоб не мучитися, я відпросився у мами до тітки Катрі на море. 

Цілісінькими днями я смажився на морському піску та купався. Бувало, 

що й ловив «сіпавкою» бичків на причалі, годинами слухав пісню морських 

хвиль, милувався галасливими мартинами та й непомітно почав забувати ди-

вовижну нічну пригоду серед Мертвого поля. Срібляста мара й Діонісів 

скарб поволі ховалися в найдальші куточки моєї пам’яті. 

 

 

9. Діонісів скарб 
 

У кінці серпня я повернувся автобусом у Петрівку. Одразу ж побачив 

Марину. 

– Зачекай, Федьку! Є новина! 

– Зовсім не цікаві мені твої новини! – кинув я їй і попрямував додому. 

Але ж Марина знов наздогнала мене. 

– Ні, от послухай. З піщаного горба вчора привезли на самоскидові 

величезні череп’яні макі́три96. У школі звантажили... 

– Макітри?! 

Що далі казала Марина, я вже не чув, бо щодуху мчав до школи. 

«Це, певно, амфори, в яких греки привозили дари Діонісові-Вакху. А 

може, й скарб у тих амфорах? Ех, Шурко, треба було все-таки тобі не їхати», 

– гірко думав я дорогою. 

У школі було тихо. Ішов я довгим шкільним коридором і зазирав до 

класів та кабінетів. Де ж ті амфори? Та ось я побачив у географічному 

кабінеті Івана Штанька. Він сидів за столом, щось записував у зошит і 

                                         
96

 Макі́тра – конусоподібний посуд, виготовлений із випаленої глини з шорсткою внутрішньою 
поверхнею, для сходження тіста або для перетирання маку макогоном чи подрібнення інших 

харчових продуктів. З-поміж інших видів глиняного посуду макітра вирізняється своєю 

пристосованістю до різних завдань.  
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мугикав собі під ніс якусь пісню. 

– А, Геологічна Будова з’явився!.. Привіт! Ну й засмажився ж ти, мов 

дьогтем хто тебе виквацяв, – радісно вигукнув він. 

Я привітався і відповів йому щось невиразне, бо, оглянувши кабінет, 

одразу побачив амфори. Іван стежив за мною і, певно, помітив мій надмірний 

інтерес до тих посудин. 

– На піщаній горі екскаватор видовбав, – пояснив він. – Хто й нащо там 

ховав цей посуд? Для нашого музею експонати чудові... 

– Що ж було у цих посудинах? 

– Повітря, – байдуже відповів Іван. – Та ні, в отій великій, що під 

стіною стоїть, щось таки витрусили... 

– Що ж витрусили? – жахнувся я. – Та кажи ж бо скоріше! 

– А тобі що – не терпиться? Скарб – он що! – випалив Іван. 

Мене наче електрикою вдарило. 

– Ось тільки куди я засунув його! – промовив Іван. 

Він почав нишпорити в столі. Дістав якийсь пакуночок і кинув мені: 

– На, бери, – мовив, хитро мружачись, – він твій!.. 

По цьому Іван голосно засміявся. 

Тремтячими руками я розгорнув газету і побачив якийсь червоний 

порошок та дрібні рудуваті зернята. І все зрозумів. 

– А більше нічого не було? 

– Не було. А ти, мабуть, хотів, щоб крокодил сидів в отій макітрі або 

мумія фараона Тутанхамона... 

– Та ні, я так... 

Я машинально поклав у кишеню пакуночок і пішов додому. 

Поволі чвалав я вулицею і думав про те, як помилився отой шукач 

скарбів – пан Пампушка: античні жерці частували свого бога лише 

виноградом та вином, а коштовності приберігали для себе... 

Удома я мами не застав: на дверях висів старенький замок. Не зустрів 

мене й Задирака, як завжди – біля воріт. Я пішов за хату. Півень був там. 

Побачивши мене, він прибрав свою звичайну войовничу позу, вимагаючи 

данину, мов отой золотоординський хан. 

Ой леле, у моїх кишенях я не знайшов ані крихітки. Ото й кинув я до 

ніг грізного Задираки пакетик зі «скарбом» веселого бога Діоніса-Вакха. А 

сам подався до ставка купатися. 

Виявилося, не всі виноградні зернята з’їли кури. Одна насінина 

убереглася-таки і прокинулась – ожила навесні за нашою хатою, щоб 

збудоражити все наше село, та й учених також... Дивовижне зернятко! 

 

 

*   *   * 

 

От про все це я й розповів науковцям, які зацікавилися нашим 

виноградом. 

Потім з’їздили ми разом з ними на Мертве поле. Роздивлялися, чи, 
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бува, не виросла й там отака лоза. Ні, не знайшли нічого. Був з нами й 

Шурко. Допитувався він усе про оту примару: що б то могло бути? 

Науковці сказали, що нічого особливого: це начебто було звичайне 

оптичне явище. Вони пояснили це тим, що обриси озерця, якщо дивитися на 

нього з горба, нагадують людську постать з піднятими руками. Коли 

сріблясті промені повного місяця відбиваються з поверхні озера, тоді 

здається, що дзеркало озерця не лежить, а ніби стоїть. Але варто було 

місяцеві сховатися за хмару, або коли він сходив із зеніту – та примара 

зникала. А жіноча то постать чи чоловіча – то вже, мабуть, справа уяви. 

Ось, здається, і всі таємниці неначе розгадано. От хіба що не зовсім 

зрозуміло про греків: з чого вони взяли, що то їхній Діоніс-Вакх виходив з 

озера в далеких, чужих йому, скіфських степах? Чогось пан Пампушка таки 

не доказав або нам не вдалося про це прочитати в його щоденнику. 

А наше диво – виноградний кущ під явором, – на деякий час став 

об’єктом ретельного вивчення. І науковці дійшли висновку, що зелений гість 

з глибин віків і далеких берегів Середземномор’я поступово під впливом 

кліматичних умов зміниться і далі все менше відрізнятиметься від місцевих 

сортів винограду. А, може, і різнитиметься? Тепер у нас усі петрівчани 

нарізали живців97 і повисаджували в себе на виноградниках. Дехто вже й 

урожаї почав збирати, і не гірші, ніж у нас… 

Спасибі стародавнім грекам – і за виноград, і за пісок. Це його має на 

думці дядько Панас, коли ото говорить гостям, що елліни нам допомогли 

набудувати всякої всячини… 

 

 

 

                                         
97

 Живе́ць (рос. «черено́к») – кусочок стебла, пагона культурного дерева, який використовують 

для щеплення дичок..  
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Андрій Будугай 

 

Зага́дка Кам’яної Дозо́риці 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«За́гадка Кам’яної Дозо́риці» 

 

Шкільни́х два дру́га, що 

із се́лища Крила́те, 

Тимко́ й Оле́г, вони́ ж – 

рятівники́ птахів, –  

Про про́со за́гадку 

вирі́шують завзя́то, 

Про да́вній злак орди́, 

яки́й хова́вся сім віќів. 

 

м. Біла Церква, 22.08.21, нд., 03:09.  
 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Олексій Огульчанський 

 

Загадка Кам’яної Дозориці 
 

Повість 

 

1. Кам’яна Дозориця 
 

(Замість прологу) 

 

Ой ми в поле вийдем, вийдем, 

Ой ми з ладом98 вийдем, вийдем! 

Ой ми проса насіємо, насіємо... 

Ой ми з ладом насіємо, насіємо... 

 

(Старовинна народна пісня) 

 

                                         
98

 Лад – тут виступає в чоловічому роді. Також відоме ім’я Ла́до і в жіночій іпостасі, як 
язичницька богиня Ла́да – мати Лелі і Полеля. Ла́да – богиня врожаю, родючості, кохання й 

шлюбу, богиня світової гармонії (звідси «лад» у значенні – «мир, лад, порядок»), покровителька 

пологів, жінок, дітей, шлюбу, любові, жіночих справ,. 
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Мов зграя вовків, мчав нічним безкраїм степом загін вершників на 

низькорослих густогривих конях. Полум’я смолоскипа, який тримав у руці 

передній, вихоплювало з темряви вилицюваті вузькоокі обличчя, запечені 

смагою роти вояк, одягнених у шкіряні чапа́ни99, та ще візок, на якому 

горбився якийсь вантаж, загорнутий у шкури. 

Віз супроводжували воїни, озброєні довжелезними списами. Ніхто не 

знав, які скарби везе великий провісник половецької орди. До них, крім 

варти, ніхто не смів навіть наближатися. 

Далеко лунали степом, лякаючи птахів і звірів, уривчасте іржання й 

тупіт коней, різкі гортанні вигуки вершників. Коні мчали, мов очманілі, 

підминаючи під себе шовкову ковилу, що сягала їхніх голів. 

Під високою горою, яка закривала півнеба, загін зупинився. Половецькі 

вершники припали до кінських грив, і в ту ж мить заснули. До воза 

підскакали двоє – факельник та опасистий дідуган. Вони сповзли з коней. 

Водночас спішилися і супровідники. 

За наказом гладуна два воїни зняли з воза вантаж і понесли його на 

гору. Процесії передував факельник, а слідом чимчикував, важко дихаючи, 

товстун, за спиною якого хилиталася довжелезна коса – це й був могутній 

ординський провісник. Він, щось бурмочучи собі під ніс і повсякчас 

озираючись, продирався між чагарями, шукав якусь лише йому відому 

позначку. 

Зупинився гладун коло невисокої сірої скелі, схожої на ховраха, що 

стоїть на задніх лапах. 

Провісник мовчки показав собі під ноги. Вояки шпарко почали копати 

яму. Вони досить швидко заривалися в землю – спочатку по плечі, а згодом і 

їхні голови зникли у чорній дірці, звідки летіло каміння й корчі.  

Ось в ямі забулькала вода, але роботу не припиняли, доки провісник не 

подав команду. Тоді копачі вилізли з ями і опустили в неї вантаж, який тепер, 

при світлі смолоскипа, можна було краще розгледіти: був він схожий на 

величезну макітру, ретельно загорнуту в шкури. 

В ямі той вантаж обклали камінням і стали носити з-під гори землю. 

Товстун весь час пильно стежив за підлеглими, частенько підганяючи їх, 

грізно покрикував. Згодом у яму плигнув довгоногий кремез, голова якого по 

самі очі була замотана лисячою шкурою. Він заходився утоптувати землю 

навколо таємничого вантажу.  

Тупцяючи, рудоголовий весь час поглядав на гладуна. Дочекавшись, 

коли той відійшов убік, він вихопив ножа і різонув по шкурі, в яку була 

замотана макітра.  

                                         
99

 Чапа́н (киргиз., узбек.: варіанти: «шапан» – казах., каракалп.; «чапон» – тадж.; «жупа́н» – укр.; 

«зипу́н», «кафта́н» – рос.) – старовинний верхній селянський одяг у тюрксько-татарських 

народів, що нагадує жупан або короткий халат. У минулому, він вважався частиною виключно 

чоловічого гардероба, але в сучасному світі і жінки не обділили його своєю увагою. Зовні – це 
халат простого крою з прямими рукавами, без ґудзиків або застібок. Однак, у районі грудей є 

дві тасьми, на які можна зав’язати чапан. З боків на стегнах йдуть вертикальні розрізи, щоб не 

сковувати рухи при ходьбі. Скроєний халат внахлест, із запахом.  
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У розпірці з’явилася товстезна череп’яна накривачка. Рудоголовий 

підпер її уламком каменюки, застромив в утворену щілину руку, щось там 

схопив і поспіхом сунув той скарб у потайну кишеню за пазухою. Коли 

провісник повернувся, злодій тупцяв, наче нічого не було... 

Коли яму засипали, гладун наказав усім одійти вбік, а сам став 

навпочіпки серед схованки, дістав з кишені шкіряну торбинку, щось насипав 

з неї собі на долоню і розсіяв навколо себе, промовляючи якесь закляття... 

Потому поспіхом усі спустилися до коней і одразу ж помітили на небокраї 

вогники, які швидко наближалися... 

– Русини! – просичав гладун і наказав підпалити чагарі навколо гори.  

Загін кинувся в степ. 

Коли вигулькнуло сонце, рудоголовий вояка відстав від загону і, 

злодійкувато озираючись, витягнув з-за пазухи скарб. Глянув на нього, і його 

аж пересмикнуло. Він осатаніло щось вигукнув, шпурнув той скарб і, 

уперіщивши нагаєм коня, кинувся наздоганяти своїх. 

У цей час до гори підскакала дружина русинів. Ратники зупинилися під 

горою, що палала, мов велетенський смолоскип, і мовчки дивилися, як на 

маківці гори у пекельному вогні, мов жива істота, хитається гостроверха 

скеля... 

– То ж наша Кам’яна Дозориця! Вона закликає нас до помсти, – 

вигукнув стрункий князь.  

Він видобув меча і, показуючи на схід, вигукнув: 

– Русини, звільнимо нашу землю від половецьких поневолювачів!  

І дружина помчала наздоганяти ворога... 

Навесні на схилі степової гори, біля кам’яного ховраха, як з води 

піднялися ще не бачені у цих степах похмурі будяки. Вони їжачилися 

шпичаками і зухвало оглядали рівнину, ніби кажучи: «Ми з’явилися, щоб 

заволодіти цими степами. Нам підкоряться тутешні звірі, птахи і трави. Ми 

непереможні...» 

Восени буйні степові вітри далеко розвіяли насіння будяків-хвастунів. 

Але куди б не потрапляло воно, скрізь одразу ж гинуло: степові трави не 

приймали чужинців. Лише де-не-де на смітниках та у глибоких ярах 

прижилися вони. 

...З отих далеких часів степову гору, схожу на ховраха, прозвали 

Кам’яною Дозорицею, а будяки татарниками. 

 

 

2. Стьопка 
 

Це селище нічим не відрізняється від таких самих сіл, розташованих у 

привільному Таврійському степу. Так само вздовж звивистих берегів 

степової річки біліють хатки, оточені виноградниками та кучерявими 

садками, а понад водою, серед запашних заростей кропу розкошує капуста, 

помідори, картопля...  

Називається те селище Крилатим. Мабуть, тому, що двічі на рік – рано 
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навесні та восени – в небі над ним з’являються численні зграї перелітних 

птахів. У такі дні повітря аж дзвенить від свисту крил та збуджених голосів 

лебедів, гусей, качок.  

Ніхто напевне не знає, чому крилаті мандрівники проклали шлях у 

вирій якраз ось тут. Може, для них надійним орієнтиром була висока гора – 

Кам’яна Дозориця, що громадилася неподалік від Крилатого, а, може, 

біленькі сільські хатки, які, мабуть, було видно і з височини. 

У центрі Крилатого – клуб, торговий центр, школа, навпроти, за річкою 

Просянкою, – тінястий сільський парк, крізь плетиво гілок якого проглядає 

старезний будинок з червоної цегли. Це стара школа, яку діди й баби 

називають ще земською. А неподалік від неї – ще один невеличкий 

будиночок. Там живе старенька вчителька – Клеопатра Іполитівна. 

Дивно спостерігати, як поважні, вже сиві крилатці, зустрівши цю 

вчительку, низько вклонялися їй. 

– Добридень, Клеопатро Іполитівно! – чемно віталися вони. 

Зупинившись, учителька прикладала до очей окуляри, які висіли на 

поворозці, якусь хвилину розглядала зустрічного. 

– Здоров був, Василько (або Оленка), – відповідала вона і чимчикувала 

далі з гордовито піднятою головою, яку прикрашала сива зачіска.  

То була перша їхня вчителька, якій уже перевалило за восьмий десяток. 

У старій школі нині міститься сільська бібліотека. Крім того там, в 

окремій кімнаті, господарюють крилатські торпівці: так коротко називається 

шкільне товариство рятування птахів. З вікон тієї кімнати завжди лунає 

джеркотіння пташок. 

І от одного ранку, тільки-но вигулькнуло сонечко і над Крилатим 

народився погожий літній день, за селищем на птахофермі трапилася подія, 

яка має безпосереднє відношення до нашої розповіді про дивовижні пригоди 

хлоп’ят-торпівців. 

Крилатська птахоферма примостилася на пагорбі серед старезних 

гіллястих верб. Звідти до річки спускається луговина, на схід від якої синіє 

гостроверха Кам’яна Дозориця. 

Цього дня пташниця тітка Ориська, як завжди, відкрила двері ферми. 

Кури звично залопотіли крилами і кинулися на всі боки. Незабаром вони вже 

розгулювали навколо ферми.  

Тут над фермою несподівано з’явився великий сірий птах. Він деякий 

час кружляв у повітрі, а тоді, склавши широчезні крила, впав серед курей. 

Пернатий гість був зовсім не схожий на хижака – мав довжелезні ноги і таку 

саму шию, маленьку білочубу голову з добрячим дзьобом. 

Поводився він так, ніби був господарем усього курячого племені... 

Помітивши непроханого гостя, кури перелякано закудкудакали і 

метнулися під верби, а півні, войовничо настовбурчивши на шиї пір’я, пішли 

в атаку на непроханого гостя.  

Ось до цибатого зайди повагом наблизився перший на фермі забіяка – 

півник з вогненно-рудим хвостом. Змірявши очима ворога, він на мить 

зупинився, а потім, змахнувши крилами, сміливо кинувся на нього. 
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У відповідь цибань дзьобнув рудохвостого нападника так, що з того 

пух і пір’я полетіло... 

– Ой лишенько! – сполохано зойкнула пташниця, яка тієї миті помітила 

цибатого приблуду. – Це ж він так усіх моїх півників переполовинить! 

Рятуйте, діду Хотію!  

Вона кинулася до нічного сторожа і раптом зупинилася вражена: дід 

Хотій, опершись на старезну берданку, призначену лякати лисиць та шулік, 

стояв і як заворожений, дивився на бойовисько. З усього було видно, що 

стріляти він і не збирався. 

– Діду, хіба Ви не бачите, що там коїться? – обурилась пташниця. – 

Бабахніть так, щоб від того розбійника і духу на фермі не лишилося! 

– Чи мислимо, Орисько, отаку красу лякати, – спокійнісінько відповів 

на те дід Хотій. – Це ж, дочко, рідкісна у наш час пташина – журавель... 

– Невже журавлик? 

– Авжеж він! Як-то кажуть, власною особою завітав до нашої ферми. 

Нічого не скажеш, красива птаха. 

– Он, виходить, які вони, журавлики!.. – почала вже заспокоюватися 

пташниця. – Я часто чула, як вони в небі курличуть, а от побачити довелося 

вперше. 

Вона замилувалася крилатим гостем. 

– Пишайся, Орисю Серафімівно, бо це до тебе завітав справжній 

помічник, – раптом сказав дід Хотій. 

– Нічого собі помагач, – стенула плечима пташниця. – Він так дзьобнув 

мого найкращого півника, що той ледь ноги пересував. 

– Це журавка його провчив. Тепер розумнішим буде твій півник, – 

посміхнувся дід, – знатиме, на кого можна нападати, а від кого слід тікати.  

Пташниця завмерла й здивовано слухала старого сторожа. А дід Хотій 

продовжував ділитися своїм досвідом: 

– Орисю, скажу тобі, що журавлик просто так курей не чіпатиме, це 

вже я знаю, жив колись такий птах на фермі. А якщо й скубоне якусь, то за 

діло, щоб у шкоду не лізла. А от за пацюків не ручуся, дзьобач з ними 

хутенько розправиться. Мишву він запросто ковтає, а шуліки та ворони 

кидаються від нього, наче їм на хвоста перцю сипонули. Отако, Орисько! 

Журавель на птахофермі – добра прикмета! 

– Діду, а чому наш гість на нас і уваги не звертає, неначе не ми, а він 

тут господар? 

– Я й сам дивуюся, – замислено сказав дід. – Ох, чує моє серце, донько, 

не обійшлося тут без наших торпівців. Треба буде при нагоді спитати Тимка, 

онука мого. 

Не встигла пташниця розпитати, хто ж вони, оті торпівці, як підкотив 

службовий автобус і дід Хотій поїхав додому відпочивати. 

Проте того ж дня дізналася-таки Ориська про торпівців багато 

цікавого. Ось як це було.  

Надвечір до ферми, піднявши куряву, під’їхав віз, запряжений на диво 

схожими гнідими конячками. Різнило їх лише те, що одна мала білу 
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пляминку на лобі, а друга на верхній губі. На возі лежали лантухи, на яких, 

як завжди, важно сидів присадкуватий товстун, якого всі звали дядьком 

Чубиком, хоча справжнє його ім’я було Іван Лисий. 

– Гей, хазяєчко, – пробасив вусань так, що кури кинулися врозтіч. – 

Відчиняй хутчій комірчину. Бачиш – харч для цокотух привіз. 

– А пшонця для курчаток? 

– Привіз, тіточко, привіз! 

– Ото й добре, бо в мене воно якраз скінчилося. 

Дядько Чубик, крекчучи, звантажив лантухи. А коли напував коненят, 

несподівано серед курей помітив журавля. 

– Орисько, слухай, а що це в тебе – невже журавлик, чин-чинарем, 

прогулюється? 

– Авжеж журавлик. 

– А не припадає, бува, на праву ногу? 

– Припадає... – здивувалася пташниця. – А звідки ти знаєш? 

– Знаю, знаю, Орисько, бо виходить, що це мій Стьопка об’явився, – 

зрадів їздовий. 

Зачувши оте «Стьопка», журавель підвів голову і уваж¬но подивився 

на дядька. 

– Він, це вже як пити дати, він, – помітив вусань пташиний погляд. – 

Його врятували, чин-чинарем, од смерті наші хлопчаки, які торпівцями себе 

називають. 

– Знову торпівці! – здивувалася пташниця. – Хто ж це вони? І чому 

журавлика Стьопкою прозвали? 

– Чому? – весело блимнув очима дядько Чубик. – А тому, що пташина 

ця он яка довгонога, а в одному дитячому віршику Сергія Михалкова 

говориться про дядька-цибаня, якого звали Степаном. От торпівці свого 

журавлика Стьопкою і нарекли. А про торпівців, тіточко, соромно не знати. 

Отако називають себе школярі, які рятують птахів від різних хвороб, і 

головними в них твої, Орисько, сусіди – Олег та ще онук діда Хотія Тимко. 

– Невже Тимко! – аж сплеснула руками пташниця. – Який же з нього 

торпівець, коли він навіть мого котика Мурзика боїться. Ой, болить у мене 

душа, Чубику, за Мурзика, боюся, щоб його хто не поцупив. Сам же 

самісінький залишається дома на господарстві, – спохмурніла пташниця. 

– І таке скажете, тіточко, – хмикнув Чубчик. – Хто ж візьме оте чорне, 

як нечиста сила, страховисько? Он баби, чин-чинарем, за версту обходять 

твоє подвір’я, щоб воно їм часом дороги не перебігло...  

І, не давши Орисі й слова вимовити на захист улюбленого кота, вусань 

став прощатися: 

– Бувай здорова, Орисю! – вигукнув він. – Побіжу, бо ще ж на другу 

ферму маю встигнути. 

Дядько Чубик швидко скочив на віз і сіпнув за віжки. 

– Гей, ви, орлята, но... но... соколята та хутчіше топайте!.. – звернувся 

він до коней. 

Уже від’їжджаючи, озирнувся і пробасив: 



174 

– Чекай, тіточко, торпівців. Прибіжать свого вихованця провідати. 

Бойові хлоп’ята-а-а. Ох і бойові... Но-о-о! Орлята... 

Візок котився степовою дорогою, а дядько згадував таку цікаву подію. 

Сталася вона одного осіннього золотавого дня. Отакої пори, як і зараз, 

він на своєму возі віз харч для цокотух і раптом почув крізь надокучливе 

торохтіння коліс знайоме з дитинства курликання журавок, яких любив до 

безтями... Де ж вони?  

Зупинив коненят і з-під руки став оглядати небокрай. «Он, виходить, 

де. З півночі завітали. Як високо летять! Жене холоднеча птахів у теплі краї! 

Жене! Он як поспішають. А яка ж величезна зграя!» – розмірковуючи, 

стежив він за журавлиним ключем, що швидко наближався...  

Несподівано від пташиного ланцюга відокремилась темна цяточка і 

поволі почала падати... Іноді та цяточка зависала на короткий час у повітрі й 

незграбно кружляла, ніби аркуш паперу, що потрапив у вихор. Що то? Та то 

ж птах на землю падає! Що з ним скоїлося?! 

Журавлик упав у чагарці. Іван кинувся до нього... 

Опершись широченними крилами на гілля, птах знесилено опустив 

голову на землю. «Бідолахо, що з тобою? – нахилився до нього. – Чи живий 

ти, журавлику?» Обережно підняв пташину голову: на нього дивилися 

сумовиті очі – дві спілі тернини, вмиті ранковою росою. «Живий! Живий!»  

Він узяв страдника на руки. «Який же ти легесенький, мов та пір’їнка, – 

мовив вражено чоловік і поніс птаха до воза, а там поклав на лантух. – Куди 

ж мені подітися з тобою отаким? – гаряче розмірковував, безпорадно 

озираючись навколо. – Стривай! Торпівці!» – радісно вигукнув і, цьвохнувши 

батогом, погнав коненят до старої школи. 

З тими хлопчаками-торпівцями він познайомився напередодні. Він тоді 

саме під’їздив до ферми, ненароком озирнувся і отетерів від подиву: на 

лантусі з пташиним харчем невимушено сидів грак і завзято дзьобав його, 

відверто намагаючись добратися до зерна. Такого зухвальця Іванові-Чубику 

бачити ще не доводилося. 

«Ану, киш, нахабо!» – гримнув він на дзьобача. У відповідь грак 

прорипів «Ка-ар-ра-а», навіть і не збираючись злітати. «Батога, мабуть, 

захотів скуштувати? Так я тебе такечки уперіщу, що надовго запам’ятаєш», – 

розмахнувся було батогом, і тієї миті з вітроупора вихопилися два хлопці – 

один рудий, тичкуватий100 – Олег, син бригадира, – а з ним товстун Тимко, 

охочий до всіляких вигадок хлопчина... 

«Не чіпайте птаха! Це наш Каро», – заволали вони. 

«Ка-а-ар-ра!» – ствердив грак, вирячивши нахабні очі. 

«А ви хто такі будете?» – удав, що не впізнає хлопчаків. 

«Торпівці», – з гордістю відповів Тимко. 

«Хто, хто? – не зрозумів дядько. – Тортівці?» 

«Та ні, – встряв у розмову Олег, – не тортівці, а торпівці – з товариства, 

                                         
100

 Тичкува́тий – схожий на ти́чку – довгу палиці, жердину для підтримування витких рослин, 

підпирання гілок плодових дерев, для розвішування рибальських сітей і т. ін. 
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що птахів рятує, ми у старій школі збираємося. 

Вони зняли з лантуха свого Каро і побігли з ним у село. 

Чубик, тобто Іван Лисий тоді не дуже зацікавився тими хлопчаками, а 

тепер, завзято «нокаючи» і сіпаючи віжками, підганяв своїх коней – поспішав 

до пташиних лікарів. Може, хлоп’ята й справді врятують журавлика! Коли 

школа була вже поруч, почув за спиною знайоме йому «Кар-р-ра». Озирнувся 

і знов побачив на лантусі грака. 

– Здоров був, Каро! – привітав дзьобача, як давнього знайомого. 

– Когось привезли, дядьку Іване? – зустрів його Тимко. 

– Дивись, – кивнув він головою на журавлика, що нерухомо лежав на 

лантусі. 

– Захворів? 

– Хто його знає. Мо’, й занедужав. На моїх очах з неба впав, бідо¬лаха. 

Тимко взяв птаха на руки. 

– Дистрофік, – категорично заявив він. 

– Що ти сказав? – не зрозумів дядько. 

У цей час до них підійшов Олег. Він уже чув розмову й пояснив: 

– Дистрофік101. Інакше кажучи, вкінець виголоднів птах. 

– А чому? – здивувався дядько Чубик. 

– Хто його знає. Треба спитати нашого керівника, Юрія Трохимовича. 

Іван Лисий знав, що так звуть учителя біології. 

Олег побіг у будинок. Незабаром з ним до воза підійшов немолодий 

русявий чоловік – шкільний учитель біології.: 

– Про що це ви збираєтеся мене питати? – поцікавився він. 

Хлопці почали навперебій розповідати йому про журавлика. 

– І ви не знаєте, від чого занедужав птах? Час би вам, друзі, бути більш 

спостережливими, – дорікнув він своїм вихованцям. – Але про це потім. 

Зараз занесіть птаха до кімнати і обережно покладіть на стіл. 

За торпівцями зайшов до кімнати і Чубик – цікаво ж було дізнатися, 

чому впав з неба журавлик. Коли переступив поріг, одразу опинився у 

дивовижному приміщенні. Половину кімнати займала сітчаста клітка, в якій 

на різні голоси турчали, пищали, висвистували дрібні пташки.  

Попід стіною у клітках сиділи більш поважні хворі – дика качка – на 

клітці табличка: «Кахкуха», поруч – «Борька» – лебідь, а вже під стелею, на 

вершечку клітки, вмостився і знайомий Каро. Схиливши голову, грак пильно 

слідкував за всім, що відбувалося у кімнаті... 

Торпівці поклали журавля на стіл, який стояв під вікном. Птах 

спробував підвестися на ноги, але в нього не вистачило сили... 

– Полежи трохи, полежи, – лагідно примовляючи, Тимко притримував 

журавля рукою. 

– Ще раз огляньте хворого, – порадив учитель. 
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 Від слова «дистрофія» – (грец. dystrophe від dys… – приставка, що означає «утруднення, 
порушення», і trophe – «харчування») – це морфологічне вираження порушень метаболізму 

тканин (клітин), що призводить до їх структурної зміни, тому дистрофію розглядають як один з 

видів пошкоджень  
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Хлопці посхилялися над птахом і знову стали оглядати крила, голову, 

ноги... 

– Не поранений, крила начебто цілі, ноги теж... – мурмотіли вони... 

– Отакої! – розчаровано вигукнув Юрій Трохимович, який весь час 

стежив за своїми помічниками. – Ви, можна сказати, загартовані торпівці, 

дивуєте мене своєю неуважністю. Ще раз огляньте ноги. 

– Ноги цілі-цілісінькі... – розпочав було Олег, а тоді здивовано труснув 

рудою чупринкою: – Стоп! Як же ми не помітили! У птаха не вистачає 

пальця на правій нозі, та ще й головного – середнього... 

– Ото і є перша причина дистрофії. Самі розумієте, з отакою калічною 

ногою далеко не пошкандибаєш, але поки птах жив на своїй луговині, він іще 

так-сяк міг прохарчуватися. Та от настала найвідповідальніша часина у його 

житті – треба було летіти у вирій. А журавлі, як відомо, зимують частенько 

аж у Центральній Африці. Тепер за короткий час перепочинку мандрівник-

шкандиба вже не встигав наїстися і охляв. 

Потім Юрій Трохимович ще раз звернувся до хлопчаків: 

– Головні ліки для журавля – горох, морква. – І вже з порога додав: – 

Придумайте ім’я нашому хворому. Домовилися? 

– Ага, – відповів Олег. 

– Давайте назвемо його Стьопкою, – запропонував товстун Тимко. 

– Чому саме Стьопка? – поцікавився Чубик. 

– Тому, дядечко Іване, що він на дядю Стьопу з вірша схожий! – І 

Тимко продекламував: 

 

В домі вісім дріб один, 

На заставі Ілліча, 

Жив собі громадянин 

На прозвання Каланча. 

Чоловік, що так прозвався, 

А насправді був Степан, 

Справжнім велетнем здавався 

Між найвищих громадян102. 

 

– Отеперечки, чин-чинарем, зрозумів, – посміхнувшись, відповів Іван і 

поїхав на ферму. 

З того дня частенько Іван Чубик відвідував свого журавлика. Через 

якихось два тижні птах уже походжав по кімнаті, а повесні вже гуляв у дворі. 

Там він потоваришував з півничком-кокарем. Гуляючи у дворі, журавель, 

схиливши голову, частенько позирав на небо, але з усього було видно: летіти 

він нікуди не збирався. 

 

 

*   *   * 

 

Погожого весняного ранку, коли, як і кожної весни, повітря над 

Крилатим аж гуло від пташиних голосів, біля старої школи зібралися 
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 Уривок із вірша Сергія Володимировича Михалкова «Дядя Стопа». Переклад Наталії Львівни 

Забіли (нар. 20 лютого (5 березня) 1903, Санкт-Петербург – 6 лютого 1985, Київ).  
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торпівці. Був серед них і вчитель біології Юрій Трохимович. 

– Сьогодні ми повинні випустити на волю своїх пацієнтів. Вони 

одужали... – сказав учитель юним друзям. 

Птахів несли по черзі – качку з лебедем у клітках, а Стьопу – на руках. 

І от перед процесією залиснів великий ставок, оточений густими 

очеретами. Клітки поставили на березі і одночасно випустили на волю всіх 

крила тиків. 

– Ану, годі сидіти!. – гукали діти. – Швидше розкривайте крила і в не-

бо-о-о! Летіть, живіть і нас не забувайте! Не-е за-а-бу-ва-айте!!! – азартно 

кричали вони. 

Опинившись на волі, Кахкуха одразу шугнула в очерети, тільки її й 

бачили. Лебідь навпаки – повагом підійшов до берега, досхочу напився, а 

тоді зайшов у воду і неквапно поплив. Коли опинився серед ставка, почав 

шумливо купатися – святкувати своє звільнення. Могутніми крилами він 

здійняв у повітря хмарку бризок, і його хлюпотіння лунало навкруги. 

З берега за купальником спостерігали торпівці, а з ними й Стьопка, 

який стояв поруч й начебто й летіти не збирався. 

Нарешті лебідь утишився і якусь часину самотньо білів серед ставка. 

Та ось прилетіла лебедина зграя. Тоді, розкривши свої величезні крила, 

лебідь здійнявся в повітря і приєднався до своїх родичів. Тієї миті полетів і 

Стьопка... 

– Щасливої дороги! Попутних вам вітрів! Високого неба, крилатики! – 

у захваті гукали діти, вимахуючи руками.  

Торпівці раділи, та водночас і сумували – нелегко було назавжди 

розлучатися із своїми крилатими друзями, до яких вони так звикли... 

Як же здивувалися діти, коли, повернувшись до школи, побачили 

Стьопу. Журавлик, наче ніде й нічого не сталося, у супроводі півничка 

крокував двором. 

– О, журавлик залишився з нами! – радісно вигукнули вони. 

Минуло кілька днів. І от одного ранку, коли діти зібралися до своєї 

пташиної кімнати, вони не побачили журавлика. Ніхто не бачив, коли й куди 

він полетів.  

Серед двору самотньо стояв кокарьок і, схиливши голову, одним оком 

сумовито поглядав на небо, яке відняло в нього цибатого друга... 

 

 

3. Господарі пташиної кімнати 
 

Того самого ранку, коли дядько Чубик заїхав до старої школи, щоб 

розповісти про журавлика, до них несподівано завітала огрядна тітка 

Сахниха, колгоспна свинарка. Вона зайшла до пташиної кімнати саме тоді, 

коли Олег з Тимком, а з ними білявенька сіроока Оленка втихомирювали 

розбишаку-зеленяка, який нападав на кволих пташок. 

Сахниха обережно поклала на стіл трійко пташенят-жовторотиків... 

– От вам, діти, я ще гороб’ят принесла. Щойно визбирала під клубом. 
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Випали з кубельця. Вночі ж он який вітрюган бешкетував... 

– Які ж то гороб’ята, – першим підбіг до столу товстун Тимко, – наче 

не схожі... 

– А хто ж тоді, по-твоєму? Може, скажеш, граченята? 

– Кар-р-ра-а! – вставив своє грак, який повалено сидів на клітці. 

– Замовкни, Каро! – цикнув на нього Олег. 

– Тимко сказав правду. Це не горобенята, – промовив Юрій 

Трохимович. 

Учитель приніс ще одне пташеня, яке знайшов там же – під клубом. 

– Мені однаково, гороб’ята чи ластів’ята, знаю, що треба їх рятувати.  

Сказавши це, тітка Сахниха перевальцем, мов качка, викотилася з 

кімнати і почимчикувала до своїх поросят. 

– Діти, хто скаже, яка пташка не сідає ні на землю, ні на гілочки, ні на 

дріт, а тому й води не п’є? – спитав учитель. 

– Чорні стрижі, – вихопилася Оленка. 

– Молодець, Оленко! Отож перед вами якраз стриженятка. Бачите, які в 

них ніжки. Зовсім коротенькі, до того ж усі пальчики повернуті в один бік. 

На таких ніжках не підскочиш, щоб злетіти. Ними можна лише вчепитися за 

стінку або якусь кручу.  

Діти почали придивлятися до ніжок пташенят. 

– Взагалі, мої юні друзі, ви побачите справжнісіньке диво! – продовжив 

учитель. – Мине всього кілька днів, і ці жовторотики перетворяться на 

струнких довгокрилих птахів, які літатимуть з швидкістю до ста п’ятдесяти 

кілометрів на годину. Вже цієї осені полетять до Центральної Африки. Там 

вони зимують.  

Діти з інтересом роздивлялися пташенят-малюків.  

– Але ще дивовижніше, шановні торпівці, – це те, що стрижі під час 

холоднечі, яка іноді трапляється у нас серед літа, здатні завмирати на кілька 

днів. А ще уявіть собі: коли бушує негода, то стрижі частенько перечікують її 

у небі, за хмарами.  

Торпівці уважно слухали свого керівника гуртка. А він вів далі: 

– Але щоб перетворити оцих безпомічних пташеняток на оте диво, вам 

доведеться кілька днів як слід попрацювати: апетит вони мають добрячий. 

Слід пам’ятати – ковтають вони лише комах, причому з ранку до вечора. 

Годувати має хтось один, краще, щоб це була дівчинка. До своєї мамки-

годувальниці пташенята швидко звикають. Не давайте їм ос та джмелів. І ще 

одне. Кубельце для пташат влаштуйте у напівтемряві, за кліткою. 

Домовилися? Я пішов. У мене справи у сільраді, – і вчитель зник за дверима. 

– Дозвольте, я буду годувати стриженяток, – підхопилась Оленка. – А 

комах добуватимуть мої подруги Іринка і Марійка. Сачки в них є. 

– Ну, тоді лети за своїми подружками, – сказав Олег, – а ми поки що 

хатку для пташенят влаштуємо. 

Хлопці почали мостити кубельце на полиці за кліткою: поклали у 

старий капелюх вату, а зверху натрусили пір’ячка. 

– Хай на м’якенькому розкошують, – радів Тимко. 
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З-за клітки подавали голоси щурята. 

Коли пташенятка вже сиділи у капелюсі, повернулась Оленка, а з нею – 

захекані Іринка і Марійка, синьоока товстушка. З їхніх сачків, перев’язаних 

мотузками, лунало різноголосе дзижчання: дівчатка не гаяли часу і встигли 

вже наловити комах.  

– Нарешті! – кинувся до Марійки Олег. – Мерщій розв’язуй сачок – 

чуєш, пташенята розриваються! 

– Не чіпай, – зупинила вона його. – Розв’яжеш, комахи мигцем розле-

тяться. Я вже знаю. От що слід робити.  

Усі присутні уважно слідкували за її діями. Вона підійшла до цеберки з 

водою, скоренько занурила дзизкачів у воду і тільки після цього розв’язала 

сачок і висипала на шматок фанери свою здобич. 

Пташина «мати» Оленка хапала неповоротких, мокрих комашок 

пінцетом і по черзі клала у широко розтулені, червоні, мов квіточки маку, 

роти пташок. Вони там мигцем зникали. 

Розмахуючи над головою сачком (щоб скоріше висох), Марійка знов 

помчала на полювання. Потім настала черга сачка Іринки, яка через кілька 

хвилин теж побігла за подругою. 

І ось так тривало цілісінький день: дівчатка ледь встигали ловити 

комашок. А надвечір довелося побігати з сачками і хлопцям – апетит у 

пташенят був по-справжньому богатирський, а дівчата вже вибилися із сил... 

– Тепер я розумію, що недарма стрижі-батьки цілий день, мов очманілі, 

ширяють над селом. Скільки ж вони нищать різної комашні! – сказав Олег, 

коли вже стемніло і пташата нарешті втишилися... 

 

Зате росли малюки як з води... Кожного ранку на торпівців чекала якась 

новина: то в них хвости повідростали, то на крильцях з’явилось яскраво-

чорне, як у Каро, пір’ячко... 

Через два дні дівчатка-подружки вже самостійно доглядали пташенят. 

Навчилися. До  них приєдналися ще дві дівчини-однокласниці. 

А у хлопців був свій клопіт: треба було якось захистити хворих пташок 

від забіяк-нападників. За характером різні пташки ох і відрізнялися! Одні 

сидять собі смирненько, а інші – справжні розбишаки, які тільки те й 

роблять, що кволих дзьобають. 

– Ідея! Давай зробимо нашу клітку двоповерховою! – якось 

запропонував Тимко. 

– Як це? – не зрозумів торпівець із шостого класу Ігор. 

– А отако. Розділимо її матер’яною перетинкою і у долішній поверх, як 

каже дядько Чубик, чин-чинарем, переселимо всіх розбишак. Поскубуться, 

поскубуться і перестануть. 

– Що ж, ідея непогана, – погодився Олег, – але для такого діла, мабуть, 

потрібен цупкий брезент, а де ми його візьмемо? 

– Є в мене два шматки. Коли б зшити їх докупи – ото було б діло! Та 

хіба знайдеш машинку, яка брезент візьме! – заблимав оченятами Тимко. 

– Є така машинка! – вигукнув Олег. 
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– У кого? 

– У моєї бабусі. Вона колись кожушки та свитки шила. Ото лише біда, 

вона мене й близько не підпускає до тієї машини... Боїться, щоб не зіпсував. 

Ага! Стривай, – враз пожвавішав Олег. – Здається, бабуся збирається вранці 

до крамниці, а там вона завжди буває довгенько. Отже, завтра приходь. 

Тільки одразу не поспішай у кімнату зі своїм брезентом, бо вона зрозуміє що 

до чого. Почекаєш під тином. А коли бабуся піде, я подам сигнал – тричі 

свисну. Домовилися? 

– Порядочок, – зрадів Тимко. – Ну то тримайся, великий розбишако, – 

насварився він пальцем на забіяку зеленчака. 

А той, войовниче настовбурчивши пір’я, одним оком задьористо 

дивився на хлопця, ніби говорячи: «Ще подивимося, чия візьме». 

Ранком Олег сидів на підвіконні, сумовито дивився на вулицю і тужно 

розмірковував над сьогоднішньою невдачею... Він добре знав, що отам, за 

тином, зачаївшись у бур’яні, сидить Тимко з брезентовим згортком під 

пахвою і чекає умовного сигналу. А бабуся, неначе на зло, ніяк не вибереться 

до крамниці. Вже вдруге вона, кленучи сусідського кота, повертається 

додому. 

– От бісова личина той Орисьчин кіт Мурзик. Такий же чорний, мов 

сатанюка! – промовила у відчаї бабуся. – І треба ж – тільки я надвір, а цей 

клятий котяра мені під ноги. Обов’язково дорогу перебіжить. Не Мурзик, а 

пірат якийсь! Мабуть, не варто вже мені йти. Все одно нічого не купиш. 

Так і не довелося друзям того ранку зшити брезент, і все через чорного 

кота пташниці тітки Ориськи. 

Коли вони крокували до старої школи, зустріли доярку Раю, Тимкову 

сестрицю. Вона прямувала на ферму. 

– Здорові були, козарлюги! – весело привіталася вона. 

– Здра-ас-с-с, – коротко відрубали, засмучені невдачею, друзі. 

– Що коїться з твоєю сестрою, – здивовано озирнувся на доярку Олег, – 

вчора в неї коса була руденька, а тепер начебто біла. 

– Фарбується, – коротко відказав товстун.  

Раптом Тимко зупинився і став швидко-швидко кліпати повіками. Так 

він завжди робив, коли йому на думку спадало щось дуже цікаве. 

– Блискуча ідея! Завтра зшиємо! Це вже точняк! – гукнув він і щодуху 

помчав додому. 

Другого ранку, ледь бабуся вийшла за ворота, Тимко, не чекаючи 

умовного сигналу, переплигнув через тин – і до Олега в кімнату. 

– Давай зшивати, – весело вигукнув він, подаючи Олегу шматки 

брезенту. – Тепер порядочок! 

– А раптом повернеться?! – непевно запитав Олег. 

– Не повернеться, – замотав головою товстун, – от побачиш, не 

повернеться... 

– А тітчин Орисьчин кіт! – перебив друга Олег... 

– Тітчиного чорного кота Мурзика не існує, – запевнив Тимко. 

– Куди ж він подівся? 
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– Нікуди не дівався. Просто був кіт чорний, а тепер дещо побілів. 

– Тітчин Мурзик?.. – здивовано витріщив очі Олег. 

– Ага. Я його ще вчора пофарбував, – бадьоро повідомив Тимко. – Моя 

сестриця тепер вважай кожного тижня фарбує свої коси. Я вже давно всю її 

технологію вивчив і знаю, де вона своє причандалля ховає!.. 

Олег був надзвичайно вражений від такого повороту справи. А Тимко 

докладно розповідав далі: 

– Коли вчора тітка Ориська потопала до своїх курчат на ферму, я 

спіймав її кота, зв’язав йому лапи, щоб не дряпався, і добряче наквецяв йому 

спину сестриччиною фарбою. А кіт не дуже-то й пручався, мабуть, звик, моя 

сусідочка його ледь не щовечора купає, щоб блохи не заводилися. Так що 

тепер бабусі більш не обходитимуть тітчине подвір’я, бо її Мурзик став 

білий-білісінький, мов той лебідь!.. 

Торпівці не гаяли часу й хутенько поставили на стіл посеред кімнати 

старезну бабусину машинку, на боках якої ледь-ледь можна було прочитати 

не зовсім зрозумілий напис «Singer», і почали зшивати шматки брезенту, а 

потім пристрочувати поворозки.  

Командував цим процесом Олег. Хлопець не вперше мав справу з цією 

машиною: не раз доводилося йому потай зшивати торбинки для похідних 

знахідок, для насіння. 

Тимко сказав правду. Лише опівдні бабуся повернулася з крамниці. 

Вона принесла оберемок покупок і ще з порога, помітивши онука, що сидів 

за столом, стала збуджено ділитися враженнями. 

– Ну й дивина, Олежко! Кажуть, немає значення, який кіт дорогу 

перебіжить – білий або чорний, – почала вона. – А слухай, як у мене сьогодні 

було. Іду я вранці вулицею, коли – шасть! – переді мною білий кіт. 

Раптом бабуся замовкла і здивовано глянула на внука, який аж присідав 

від сміху. 

– Чого це ти регочеш, як дурник? – сердито гримнула вона. 

– Бабуню, та то ж Мурзик, кіт тітки Ориськи, Вам дорогу перебіг, – 

сміючись, сказав Олег. 

– Що ти мені голову морочиш! У неї ж кіт чорний, мов нечиста сила, а 

той був білявий. Я ще не осліпла! – обурилась старенька. 

– Це його вчора Тимко перефарбував. Щоб бабусі не лякалися, – весело 

повідомив онук. 

– Кота перефарбував? Орисьчиного Мурзика? – сплеснула руками 

бабуся. – Ну й шибеник твій Тимко! Отаке придумати! Що ж це воно у світі 

діється? – у нестямі мовила вона. – Сусідчин чорний кіт перебіг мені дорогу, 

а я скупилася і щасно додому дісталася... Як же це могло бути... – і вона, 

розгублена, почимчикувала до своєї кімнати. 

А Орисьчиному коту Мурзику таки не минулася Тимкова операція... А 

трапилося ось що. 

Увечері втомлена пташниця повернулася додому й одразу помітила 

якогось брудно-білого кота, що господарював на її подвір’ї. Кіт кинувся до 

хазяйки і став по-приятельському тертися своїми замурзаними боками об її 
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ноги та ще й муркотіти. 

«Звідки це ти взявся, приблудо?» – обурилась тітка Ориська. – Ану, 

брись з мого двору!» 

Приблуда на ті погрози ніякої уваги. 

Тоді тітка знайшла добрячу хворостину і за ним. Він, бідолашний, від 

неї, перебіг через двір, переплигнув через височенний паркан і, не 

озираючись, подався в степ. 

Лише через кілька днів повернувся Мурзик додому. Його важко було 

пізнати: був він худий, мов тріска, а на колір сивуватий. Цього разу тітка 

Ориська впізнала свого улюбленика. З тиждень вона частувала свого 

Мурзика молоком та сметаною, аж поки він знов не погладшав. 

Вечорами тітка Ориська розповідала своїм приятелькам: 

– Ото в мене, бабоньки, душевний кіт живе. Якийсь харцизяка було 

поцупив його і з тиждень голодом морив, так він, бідолашний, з горя, мов 

людина, посивів. 

Відтоді тітка Ориська більше не залишала свого Мурзика вдома – 

завжди несла з собою у кошику на пташник: так в неї на душі було 

спокійніше. 

 

 

4. У Клеопатри Іполитівни 
 

Коли щурики-стрижі нарешті підросли і залишили своє кубельце-

капелюх, торпівці вирішили навідати пташник, подивитися, як там їхній 

Стьопа. Набрали гостинців – пшеницю, горох і кукурудзу, – і рушили в гості. 

За селом їх наздогнала Наташа – шкільний тимурівський103 командир. 

– Не забули, хлопці, – строго сказала вона, – сьогодні ваша черга йти до 

Клеопатри Іполитівни. 

Довелося Олегу з Тимком відкласти візит до Стьопки й повернутися. 

Двері будиночка, де жила пенсіонерка Клеопатра Іполитівна, були 

відчинені. Хлопці зайшли в кімнату. Нікого. На столі записка: 

«Діти, купіть, будь ласка, для мене буханець білого хліба, півкіло цукру 

(грудочками), п’ять бубликів і обов’язково двісті грамів помаранчевих 

цукерок». 

Гроші й сітка лежали поруч. 

Коли друзі вже повернулися з покупками, на порозі їх зустріла хазяйка 

будинку Клеопатра Іполитівна в чорній з білим мереживним комірцем сукні. 

                                         
103

 Тиму́рівці – дитяча громадська організація. Виникла після того, як у 1940-му році Аркадій 

Гайдар написав повість для середнього шкільного віку «Тимур і його команда», де хлопці 
допомагали людям похилого віку і сім’ям військовослужбовців Червоної армії. Цю ідею 

підхопили в СРСР майже всі піонерські організації. У піонерії з’явилася громадська організація 

під назвою «Тимурівці». Ця організація займалася дійсно корисними справами. Допомагали 

немічним старикам, займалися прибиранням території в громадських місцях, організовували 
спортивні змагання між класами, брали участь в різних олімпіадах, організовували художні 

виставки, виставки фото-робіт, стежили за порядком у своєму районі і зупиняли своїх 

однолітків в хуліганстві. Також збирали металобрухт, макулатуру. 
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Стіл був накритий гарною скатертиною, на столі сердито сопів пузатий 

самовар, поруч стояли великі кухлики, на вазі лежало печиво. 

– Прошу до столу, дорогі гості, – запросила літня вчителька. – Сідайте, 

пригощайтеся... Ось вам чай, – вона підсунула їм кухлі, – беріть печиво. 

Глядіть, щоб усе чисто поїли. Домовилися? 

– Ага... – мусили погодитися друзі. 

Хлопці вже знали, що в цьому будинку відмовлятися від частування ні 

в якому разі не можна – образиться старенька. 

Коли гості напилися чаю і з’їли все печиво, Клеопатра Іполитівна 

запросила їх до своєї бібліотеки, що містилася в окремій кімнатці... 

Там вони побачили силу-силенну книжок, які лежали рядочками скрізь: 

на поличках, на підвіконні, на долівці... Чого тут тільки не було. Аж ось на 

очі їм потрапила товста старезна книжка – підшивка російського часопису 

«Нива». Зручненько примостившись біля вікна, хлопці почали гортати 

пожовклі від часу сторінки.  

Чи не на кожній сторінці бачили вони портрети дебеликуватих104 жінок 

у багатому вбранні, таких же чоловіків у костюмах, із тростинками та в 

шляпах і ще попів у довжелезних рясах. Здавалося, тоді в Росії більше ніхто й 

не жив, окрім тих пузанів та попів. 

Один портрет особливо зацікавив хлопчаків – він був обведений 

червоним олівцем. Над тим портретом чорнів промовистий напис: 

«Браво королю проса Российской Империи!» 

Нижче напису – фотопортрет, з якого дивився на хлопців довгобразий 

пан у костюмі-трійці з довгими вусами і борідкою-клинцем. 

Під портретом було написано: 

 

«Париж. На Всемирной выставке зерновых культур всеобщее 

восхищение вызвало просо, выращенное на юге Малороссии помещиком 

господином Христофором Юлиановичем Кобыло-Козловским, который был 

удостоен Почётного диплома выставки и большой настольной медали. 

Специалисты единогласно утверждают, что подобного проса 

современная Европа не знает. На вопрос корреспондента газеты «Де 

Пари105»: «Где господин Кобыло-Козловский достал посевной материал», – 

последний счел нужным отмолчаться. 

Покидая Париж, король проса Российской империи увёз с собой все 

свои экспонаты...» 

Під текстом хлопці побачили фото великої круглої медалі, на якій була 

викарбувана мереживна Ейфелева вежа, частково затулена колоском. 

Коли торпівці підвели голови, то несподівано побачили поруч 

Клеопатру Іполитівну. Тримаючи в руках на відстані від очей окуляри, вона 

теж дивилася на фото російського просяного короля. 

– Прочитали? Цікаво? – лагідно спитала вчителька. 
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– Еге ж! – відповів Тимко. 

– Так би хотілося дізнатися, що то за просо таке? – Олег глянув на 

Клеопатру Іполитівну. – І ще – де жив просяний бог. Ви часом не знаєте? 

– Чого ж не знаю, знаю, – відповіла вчителька. – Цей пан мав маєток 

під нашою Кам’яною Дозорицею, там і землі його були. Сіяв, як і всі, – 

пшеницю, ячмінь, соняхи... І раптом переключився на просо. Урожаї знімав 

нечувані. Мав свої просорушки106. Продавав лише пшоно, зерно мало хто й 

бачив, – вчителька розповідала чітко, мов на уроці. 

– Христофор Юліанович усе робив для того, щоб просо не потрапило 

до сторонніх рук. Після революції втік за кордон, а свій маєток спалив. А от 

чи згоріло його знамените просо, ніхто не знає. Може, він, як колись 

кочовики, заховав його? 

– Подумаєш, просо! – скривив губи товстун. 

– Помиляєшся, хлопчику, – заперечила вчителька. – Ти просто не 

знаєш, що то за диво-рослина. Хочете, я розповім вам про неї? 

Вони повернулися до кімнати. 

На столі замість самовара тепер стояла вазочка із помаранчевими 

цукерками. 

– Діти, почну з того, що просо, – це найстародавніша і найдивовижніша 

зернова культура в усьому світі. Просяну кашу їли ще первісні люди, просо 

знали вавилоняни, єгиптяни, коротше кажучи, всі люди стародавнього світу. 

А вже пізніше, у кочовиків, просо було єдиною зерновою культурою, з якої 

вони пекли хліб, варили каші, виготовляли напої...  

По обличчях хлопців було видно, що вони неабияк здивовані від 

почутого. А Клеопатра Іполитівна додала: 

– Скіфи, сармати, печеніги й половці – всі вони високо цінували просо. 

Вони вважали його святою і таємничою рослиною. 

– А як же кочовики сіяли те просо? Вони ж увесь час рухалися? – не міг 

утямити Олег. 

– Рухалися, та не завжди! Інколи протягом кількох років жили там, де 

були пасовиська й вода для їхніх коней, овець, корів, верблюдів. Отам вони й 

сіяли просо. Коли ж наставав час перекочовувати на нові місця, половці, щоб 

не обтяжувати свої валки, ховали посівний матеріал у примітному місці. Для 

цього копали ями, які по формі нагадували сучасні глечики. Зсередини тієї 

ями обмазували глиною.  

Клеопатра Іполитівна помовчала кілька секунд – певно, щоб дати 

можливість хлопцям усвідомити почуте. Потім продовжила: 

– Зрідка зберігали зерно і у великих череп’яних глеках – пі́фосах107, які 
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глек із широким горлом і кришкою зверху. Використовували для зберігання вина, зерна, 

оливкової олії, солоної риби, води тощо.  
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теж закопували в землю. Там посівний матеріал зберігався сотні років. Таких 

схованок кочовики робили багато, і розташовані вони були на певній 

території. Отже, посівний матеріал завжди був під рукою. 

На якусь хвильку вчителька знову замовкла, а згодом продовжила:  

– Коли ж під натиском ворога їм доводилося відступати, зерно 

ретельно ховали. Робили це вночі, і знали про ту схованку ординські 

провісники-віщуни.  

Потім учителька додала:  

– До речі, наша річка, діти, тому й названа Просянкою, що витікає з-під 

гори Дозориці, де сіяв просо Кобило-Козловський. Тепер там живе наш 

крилатський механізатор Василь Пальчик. 

– Дізнатися б, де саме заховав своє просо панок, – замріяно говорив 

Тимко, коли хлопці поверталися додому. 

– Хто ж його знає де, – мовив Олег. – Мо’, й на горі Дозориці. Цікава та 

гора. Батько казав, що там ростуть отакенні, – Олег високо підняв над 

головою руки, – будяки-татарники. Ось де можна насіння для пташок 

намолотити! 

– То, може, завтра й подамося? – радо підхопив Тимко. 

– Отак уже й завтра. Треба ж підготуватися до такої подорожі, – 

розважливо сказав Олег. 

Василь Пальчик... Не так і давно жив він край Крилатого, біля ставка. 

Оте прізвище – Пальчик – зовсім випадково дісталося присадкуватому 

кремезняку, який граючись, вільно піднімав двопудову гирю.  

Замолоду Василь Пальчик над усе полюбляв никати у степу із 

старезною дубельтівкою108. Коли йому щастило здобути зайця-вуханя, він 

неквапом топав зі своїм «трофеєм» через село, щоб усі могли побачити, який 

він вправний мисливець.  

Та не завжди Василю таланило. І тоді йому доводилося вертатися без 

здобичі. То вже була справжня біда. З якого боку він не заходив би в село, 

скрізь на нього чекала ватага хлопчаків. Помітивши невдаху-мисливця, вони 

дружно горлали: 

– Дядько Пальчик, де Ваш зайчик? 

– От я вам покажу зайчика! – кидався до дітей розлючений невдачею 

мисливець. 

А їх, було, мов лизень злиже. І вже здаля вони горлають те ж саме. Ох і 

довгою ж здавалася тоді мисливцю-бідоласі коротенька рідна вуличка! 

 

Останнє полювання Василь Пальчик запам’ятав на все життя. Того дня 

невеселі думки не полишали його. Ще б пак! Зі своїм компаньйоном – 

цибатим парубійком, – він обгасав усі мисливські угіддя, але жодного зайця 

Василь так і не побачив.  

Доведеться знов терпіти кпини дітлашні. Похнюпившись, брів Василь 

Пальчик, зрідка ревниво поглядаючи на свого компаньйона. Той ішов метрів 
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за сто попереду, і на мотузці за спиною в нього теліпався великий вухань. А 

цей хлопчина лише цієї осені вперше взяв в руки рушницю!.. 

Ось і ставок. Добре бачив Василь і по-осінньому синю воду, і знайомі 

похмурі хащі поруділих очеретів. Аж раптом з них вискочив заєць! Хтозна, 

яким чином вухань опинився на цьому белебні, але сумніву бути не могло – 

заєць щодуху мчав до ставка. Ось він, помітивши мисливців, з ходу плигнув 

у воду і поплив, кумедно барабанячи по воді передніми лапами. 

«І далеко ти оце зібрався, куцохвостий?» – враз повеселішав Василь 

Пальчик. Він стояв на березі і пильно стежив за плавцем. Деякий час вухань 

віддалявся від берега, а тоді несподівано повернув назад – він, вірогідно, 

стомився.  

За кілька кроків від мисливця зайчисько видерся на берег.  

Ну й жалюгідний був у нього вигляд: мокрий, одне вухо безсило звисає 

на писок! Якусь хвильку звірок тремтів, мов у лихоманці. Змерз! Потім 

підвівся, як ховрах, стовпчиком, кумедно поплескав передніми лапами і 

заходився завзято терти вуха й ніс. Заєць з особливою старанністю обтирав і 

розгладжував куций вуса. На мисливця, що стояв, вважай, поруч, ніякої тобі 

уваги – робив своє діло, і край. 

Пальчик остовпіло дивився на це диво. Уперше в житті він бачив отак 

близенько живого зайця та ще за таким заняттям. Який же він симпатяга! 

Мисливець навіть жахнувся від думки, що це він мав убити зі своєї 

старенької рушниці таке чудове створіння! «Воно мусить жити, жити, 

жити!!!» – гарячково думав він.  

Схвильований до краю, чоловік поспіхом витяг з рушниці набої і 

шпурнув їх у воду. Потому, взявши рушничку за ствол, що було сили 

хряснув нею об каменюку. Стволи взяв з собою – знав-бо ціну залізу! Коли 

озирнувся – зайчик був уже далеко. 

Василь Пальчик прямував додому, і в нього було так легко на серці! 

Уже біля села його наздогнав напарник. Забігши наперед, він 

вибалушив на Пальчика переполохані очі та збуджено заволав: 

– Ви, бува, дядьку Василю, не того... – І він красномовно крутнув 

вказівним пальцем біля своєї скроні. – Може, Вам лікаря? Так я хутенько, я 

зараз, мигцем зганяю... 

Пальчик твердо відкарбував: 

– Я тобі дам лікаря, шмаркачу! Ану, геть з моїх очей! 

Уже у своєму дворі Пальчик кинув під тин те, що лишилося від 

рушниці, увійшов до хати. 

 

Від того пам’ятного дня Василь Пальчик більше не брав до рук 

рушниці. І все ж за старою звичкою дітлахи частенько питали його: «Дядько 

Пальчик, де ж Ваш зайчик?» Він уже не сердився і відповідав їм отак: «Мій 

зайчисько, дітки, бігає тепер луками й озиминами109, виярками й пагорбами, 

радіє травці, вітру і сонцю». 
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Зі своїми ж друзями Василь проводив часом отакі розмови: «Своїх 

дітей і внучаток ми часто-густо ласкаво називаємо зайчатками, а в той же час 

беремо рушницю, йдемо у степ і нищимо оту вухату земну красу. Як на мене 

– не по-людськи ми робимо». 

Звісно, не на всіх впливали ті розмови, але дехто, коли вже починався 

мисливський сезон, не знімав з кілочка рушниці. 

Уже кілька років Василь Пальчик живе зі своєю родиною під Кам’яною 

Дозорицею. Він був ініціатором створення міжколгоспного об’єднання, в 

якому зараз і господарює. Його девіз: «Створене людиною не має загинути».  

Усі машини, обладнання та різне виробниче знаряддя, що відробило 

вже своє, тепер не здавали на металолом, а спочатку везли у господарство 

Василя Пальчика, де бригада механізаторів-ентузіастів відгвинчувала, 

відкручувала, випилювала кожну деталь, гайку, гвинтик, шуруп – усе, що 

могло ще згодитися. Таким чином, ці кілька майстрів-добровольців давали 

друге життя народному добру. 

 

 

5. На пташнику 
 

Одного дня торпівці вибрали вільну годинку і, як завжди у супроводі 

Каро, подалися на пташник – провідати журавлика Стьопу. Ще здаля 

помітивши торпівців, журавель, полохаючи курей, помчав їм назустріч: 

вдячний птах упізнав своїх рятівників.  

Зупинившись перед дітьми, журавлик виразно подивився на випнуті 

хлоп’ячі кишені: звідти йому завжди перепадало щось ласеньке. 

– Ну й хитрун! – засміявся Олег. 

Діти насипали журавлику цілу купу гороху, пшениці та кукурудзи. 

Не поспішаючи, як і належить поважній особі, Стьопа кінчиком дзьоба 

обережно брав по одній зернині чи горошині та, задерши голову, мигцем 

ковтав її. Діти мовчки стояли, милуючись птахом, доки він не покінчив з 

частуванням. 

У цей час Каро вже сидів високо на гребені ферми, якраз навпроти 

гіллястої верби, в затінку якої пташниця Ориська лаштувалася підобідати. На 

столі перед нею стояв глек з молоком і склянка, лежали яєчка і окраєць хліба. 

На тітчиних колінах солодко спав брудно-сірий кіт Мурзик. 

Своїх гостей пташниця одразу й не помітила. 

– Добридень Вам, тітко Орисько! – привіталися торпівці, наблизившись 

до пташниці. 

Вона озирнулася. 

– Доброго здоров’я, діти. Журавлика прийшли провідати? Спасибі вам. 

Сідайте-но до столу, підобідаєте, – лагідно мовила. 

Зголоднілі друзі не примусили тітку повторювати запрошення. 

Доки вони підобідували, журавлик походжав серед курей, а за ним, мов 

тінь, крокував півник з яскраво-рудим хвостиком... 

Гракові ж на місці не сиділося. Він весь час підстрибував і озирався на 
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всі боки – ніби шукав чогось цікавенького. Раптом він полетів і сів неподалік 

від журавля – може, пізнав свого цибатого друга, з яким цілісіньку зиму 

прожив у пташиній кімнаті?  

Та не встиг грак і кроку ступити, як на нього налетів рудохвостий 

півник. Поваливши Каро, півень став його колошматити. У повітря знялося 

пір’я. Ледь-ледь вислизнув бідолашний грак з чіпких півнячих пазурів і, 

жалісно каркаючи, полетів у село.  

У цей час з-за рогу пташника вийшла тітка Ориська зі своїми гостями. 

Діти вже перекусили, і пташниця показувала їм своє пухнасте господарство... 

Опинившись серед двору, торпівці побачили свого Стьопу і Каро, який 

чомусь поспіхом вертав у село. А біля журавлика походжав рудохвостий 

півник і, ніби нічого й не трапилося, завзято дзьобав щось у себе під ногами, 

зрідка закохано позираючи на нього. 

– Ви, хлопчики, навіть не уявляєте собі, що то за друзі журавлик і отой 

забіякуватий півник. Справжнісінькі нерозлий-води. Навіть уночі не 

розлучаються: Стьопка стоїть на одній нозі – спить, а півень поряд куняє, – 

захоплено розповідала тітка Ориська.  

Хлопці посміхалися. А пташниця вела далі: 

– І це той задирака, який першим напав на журавлика, коли той 

прилетів до нас. Виходить, і таке буває, – задумано проговорила вона. 

Через хвилину тітка Ориська додала:  

– 3 того дня, коли ваш Стьопка з’явився на фермі, шуліки й ворони 

далеко облітають наше подвір’я, а між півниками панує тепер мир і злагода... 

А то, бувало, тільки-но зійдуться, так тобі й бійка! Один в одного хвости 

вискубують, гребінці рвуть, а часом і очі один одному видзьобують. Не півні, 

а справжнісінькі розбійники! А тепер раптом що – журавлик тут як уродився. 

Одного забіяку за шию, другого за крило, порозкидає їх, і ніякої тобі бійки... 

Екскурсанти підійшли до курника. Помітивши тітку Ориську, сотні 

жовтих клубочків з писком кинулися до неї. 

– Зголодніли, маленькі. От ми зараз вас нагодуємо. Хлопчики, – 

звернулася вона до своїх гостей, – збігайте у комірчину і принесіть цеберку 

харчу. Відро там же знайдете... 

Повернулися Олег з Тимком разом. Хлопчики були геть чимсь 

запорошені. 

– Чим це Ви, тітко, годуєте своїх курчат? – протираючи очі, спитав 

Олег. 

– Я й сама добре не знаю чим. Начебто якась крупа, комірник передав. 

– А чому не пшоном? 

– Е, де те пшоно! Коли-не-коли привезуть, і все. Якщо тобі цікаво, 

спитай у свого батька, – звернулась вона до Олега, – він же бригадирствує у 

польовій. От і дізнайся в нього, чому не сіють просо... Напевно, чекає, що 

хтось за нього посіє... 

 

– Завжди тебе, хлопче, доводиться чекати, – з докором зустріла мама 

Олега. – Ану швиденько за стіл, поки куліш гаряченький. 
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– Тетяно Іванівно, – звернувся батько до матері. Він завжди так її 

величав, коли був чимось невдоволений. – Ти знову куліш з рисом зварила? 

Хіба то куліш? Га? – бурмотів він, перемішуючи страву у полумиску. 

– А де я тобі пшона візьму? – відповіла мати. – Сам навідався б у лавку 

і пошукав його. Катма гарного пшона! А от подейкують же старі люди, що 

колись у наших місцях було того пшона!.. В усій окрузі знали наше просо. 

«Не лише в окрузі, а й по всій Європі знали», – хотів додати Олег, але 

змовчав: нехай це буде поки що їхньою з Тимком таємницею. Все одно вони 

знайдуть те диво-просо, хоч би де сховав його пихатий Кобило-Козловський. 

– Було просо, та загуло, – помовчавши, озвався батько. – Зате тепер он 

яка слава йде про нашу озимину... Перше місце в районі тримаємо! 

– Ну, не кажи, Колю! Пшениця пшеницею, а без проса не можна, – 

стояла на своєму мама. 

– Та вже ж так, – погодився батько, – але де ж ти його візьмеш, такого 

врожайного та дорідного, як колись було. Спалив те просо клятий панок, 

коли у революцію тікав за кордон. 

– І не спалив, а приховав десь, – не витримав-таки Олег. 

– А ти звідки знаєш? – здивовано глянув на нього батько. 

– От і знаю. Люди казали. Тільки де він його сховав? Кажуть, що, 

може, на горі Дозориці, а, може, й ні. 

– Ти бач, які діти ростуть! – здивовано глянув батько на маму. – Все 

знають! 

– Усе та не все, – відповіла вона. – Ану, синочку, скажи мені 

швиденько, чи ти бачив, як просо росте? – звернулась вона до сина. 

– Ні, не бачив, – зізнався Олег. 

– От бачиш, батьку, які діла! Так що сьорбай свій куліш з рисом, але за 

пшоно думай, думай і ще раз думай. 

«Панок заховав своє просо на Кам’яній Дозориці. Це вже точно, – 

чомусь вирішив Олег, коли вже лежав на своєму ліжку в альтанці. – Завтра ж 

подамося туди з Тимком. Насіння татарнику намолотимо для птахів і 

подивимося, що до чого».  

Отак розмірковуючи, він спостерігав, як крізь мереживо гілок в 

альтанку зазирає повновидий місяць, і здавалося йому, що той хитро 

підморгував: мовляв, мрій, хлопче, шукай, а чи знайдеш? 

 

 

6. Загадка Кам’яної Дозориці 
 

Коли Дозориця була вважай поруч, Тимко раптом зупинився. 

– Поглянь, Олег, яка Баба Яга зустрічає нас, – вигукнув він захоплено. 

– Та ти що? Де? – здивовано озирнувся Олег. 

– Ондечки на горі примостилася. Ач, який у неї носюра! А очі! – 

захоплювався товстун. 

На маківці гори, серед кучерявих чагарів, стирчала гостроверха 

похмура сіра скеля. Як не придивлявся до неї Олег, ніякої схожості з 
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казковою Бабою не знаходив. Але перечити другові не став – нехай собі 

вигадує. В нього завжди так – якась нікчемна купина110 або коряжка – вже 

диво дивовижне. 

– Начебто схожа, – неохоче згодився Олег. 

– Тоді вперед, на нас чекають казкові пригоди, – вигукнув Тимко, і 

вони наддали ходи. 

Ось, важко дихаючи, друзі дісталися верхів’я Дозориці, видерлися на 

саму маківку Баби Яги – гранітну скелю, що вінчала степову гору. 

 

Вони стояли, не маючи сили відвести очей від чарівного краєвиду, що 

відкрився перед ними. Під високим синім небом стелилася безмежна, по-

осінньому золотава рівнина, густо помережена вітроупорами. 

Десь там, у блакитній імлі, біліли хатинки кількох незнайомих сіл. 

– Крилате! – впізнав рідне село Олег... 

Побачили мандрівники на далекому небокраї і тонюсіньку яскраво-

сріблясту смужечку Азовського моря... 

На цій горі повітря було м’яке й густе. Як легко дихалося тут! 

Надивившись на степову далеч, хлопці почали розглядати те, що було 

під горою. Онде будиночки і велике подвір’я. То, мабуть, і є господарство 

дядька Пальчика, про яке розповідала їм Клеопатра Іполитівна. Одразу за 

ним зеленіють безкраї очерети. Звідти бере початок річка Просянка.  

Зовсім неподалік, під горою, темніють сірі руїни. То, певно, все, що 

лишилося від подвір’я короля проса пана Кобило-Козловського. «Де ж він 

заховав своє просо? – думали друзі, пильно оглядаючи спадисте узгір’я, але 

бачили лише хащі височенних будяків-татарників. Між ними лиш де-не-де 

зеленіли чагарці...  

Звідти лунала пташина джеркотнява: був ранок, і пташки, обліпивши 

кущі татарнику, видзьобували насіння – снідали. 

Намилувавшись удосталь степом, торпівці хутенько спустилися зі 

скелі: треба було братися до діла... 

Уже на узгір’ї, у невеликій заглибинці, побачили особливо високі й 

дорідні татарники, які ніби горлали: «Не підходьте! Ми господарі цієї гори...» 

Їхні товстезні бруд¬но-сірі стовбури й листя, та навіть насіннєві кошики на 

маківках, їжачилися страшенними жовтуватими шипаками: не чіпайте, 

мовляв, ми страшні! 

Але крилатські хлопці були не з лякливих. 

Олег, поплювавши на долоні, як це робив батько, коли збирався колоти 

дрова, схопив похідну сокиру і став рубати шипкастих зухвальців. «От вам! 

От вам!» – приказував він.  

Його друг Тимко теж не стояв без діла. Він надів рукавиці і взявся за 

будякові кошики: відривав і складав їх докупи, на ряднину. Купка будякових 

«голівок» швидко зростала; робота кипіла у хлопців у руках. 

– Годі, – нарешті сказав Олег, кинувши на землю сокиру, – давай 
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обмолотимо те, що є. 

Молотили ломачками, а тоді віяли, пересипаючи з долоні на долоню. 

Насіння татарнику схоже на соняшникове, тільки дуже дрібненьке. 

Хлопчаки зсипали його у торбини, міцно зав’язували їх і складали у 

заплічники. От уже й остання торбинка зникла у заплічнику.  

Можна було вертатися до автобусної зупинки. Але ж хлопцям так 

хотілося ще раз оглянути гору: може, їм таки пощастить знайти щось цікаве. 

Тільки треба трохи перепочити. 

Вони попадали на високу жорстку траву... Товстун на мить заплющив 

очі й одразу почув: десь під землею ледь-ледь плюскотить вода. Що це? 

Може, ввижається? Він рвучко підхопився, озирнувся, але води ніде не 

побачив. Тоді він припав до землі і знову почув, що під ним озивається-

жебонить таємниче джерело. Звідки ж на горі вода? 

У цей час його друг спокійнісінько лежав горілиць і зачудовано 

слідкував очима за круглими хмарками, які пливли кудись неквапом, як отара 

казкових овець. 

Тимко ніяк не міг заспокоїтися – все дослухався до таємничих звуків. 

– Що ти там слухаєш? Земляних джмелів знайшов, чи що? – звернувся 

Олег до свого друга. 

– Вода булькотить, – коротко відповів той. 

– Вода? Де? 

– Під тобою. От послухай, – порадив товстун. 

Олег припав вухом до землі, але нічого не почув. 

– Вигадуєш казна-що, – розсердився він. – Ходімо краще руїни маєтку 

пана Кобило-Козловського подивимося. Просяну схованку пошукаємо. 

За кілька кроків вони зупинилися – перед ними чорніла провалина. 

Стали обходити її і вперлися в схожу на ховраха скелю. На чагарці біля неї 

сиділо кілька сірих пташок. 

– Ну й дивина! – спинився Олег. – Дивися, он жайвори-чубатики на 

гілляці примостилися. 

– Сам ти чубатик. Слід уже знати, що жайвори на гілки не сідають. 

– Що ж то, по-твоєму, за пташки? 

– А хто їх знає. Ніколи таких не бачив, – кинув Тимко. – Давай швидше 

вниз. 

Спускаючись з гори, хлопці побачили, як до тих пташок приєдналося 

ще кілька. Вони поцвірінькали, а тоді, весело перегукуючись, полетіли до 

зеленого клину очереті – як не дивно, проте смачні зернята татарника чомусь 

не приваблювали їх. 

Уже під горою, неподалік від руїн, друзі побачили таки справжнє диво: 

квітували вишні. У Крилатому вже давно зібрали ці ягоди, встигли і 

насушити їх, і наварити, а тут начебто квітень господарював. Ну й чудасія! 

Друзі підійшли ближче: може, то обман зору? 

– Справжні, справжні, – почули вони і озирнулися. Неподалік стояв 

присадкуватий симпатичний дядько. 

– Давайте знайомитися. Я Василь Степанович Пальчик, в якого ще 
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дітлахи іноді питають, де мій зайчик, – посміхнувся він. – А ви хто будете? 

– Ми з товариства, що пташок ряту... – почав було Олег, але дядько 

урвав його: 

– А, виходить, торпівці завітали? Чув про вас і радий бачити тут, біля 

нашої Дозориці. Мабуть, харч для пташок заготовляли? 

– Ага, татарник молотили. 

– Хвалю. Молодці. Будяки тут у нас особливі. 

– Скажіть, дядьку Василю, а що це з тим деревцем? Чому воно зацвіло? 

– не витримав Олег. 

– Нічого такого з ним не сталося, – відповів дядько. – Це здичавілий 

садок одного панка, який колись жив отутечки, під горою. У цьому вишняку 

зимують славнозвісні омелюшки. Знаєте їх? Чудові птахи! Я, наприклад, 

вважаю, що красивішої й довірливішої пташки у всьому світі не знайти. Так 

от, більше всього вони полюбляють вишеньками ласувати, а прилітають 

сюди десь у кінці листопада. На той час жодної ягідки не знайдеш – все 

шпаки об’їдають. Ось я й вирішив улюблених пташок порадувати – 

листопадовими вишнями пригостити. 

– Та хіба ж можна таке зробити? – вирвалося в Тимка. 

Хлопці дивилися на дядька, як на чародія. 

– А чого ж не можна! Простіше простого. Серед зими я нагортаю під 

кожне деревце купу снігу, а напровесні накриваю той сніг соломою. Тільки й 

діла. Під соломою сніг розтає повільно, отож затримується і квітування... 

Дядько ще не закінчив говорити, коли з чагарів вихопився звірок. Не 

встигли хлопці й очима кліпнути, як він опинився в дядька на плечі. 

– Куничка! – здивувався Олег. 

– Вона. Ласунка. 

Чоловік рукою погладив руду спину звірка. 

– Гарнюня... Знайшов я її на горі, – став розповідати він. – Якийсь 

мерзотник браконьєр влаштував пастку на зайчика, а потрапила в неї 

куничка. От бачите, як їй задню ніжку покалічило. На волі бідоласі вже не 

жити. Взяв додому. Звірятко швидко звикло, і таке, знаєте, ласкаве, чепурне – 

нічого не скажеш. За кілька днів усіх мишей знищило, а згодом і за жуків 

різних взялося. Хоча все ж і від неї збиток є. 

– Збиток? Який? 

– До солодкого дуже ласа. Тому ми її Ласункою і назвали. Доводиться 

пакунки цукерок та цукру на рибальській волосіні до стелі підвішувати. 

Доки дядько Пальчик розповідав, Ласунка уважно розглядала хлопців. 

Груди в неї білі-білі, немов хто надів на неї гарно випраний нагрудничок. 

– Куди стежку топчете? – поцікавився дядько. 

– На автобусну зупинку. 

– Тоді гайда за мною. Через годину буде автобус на Крилате... 

Невдовзі вони підійшли до воріт господарства. Неподалік, під горою, 

побачили будиночок, садок і колодязь, обкладений величезними кам’яними 

брилами. Біля колодязя зупинилися. Він був неглибокий, тому видно було, як 

вирує в ньому вода. 
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– Що то? 

– Це одна із загадок Дозориці, – відповів дядько. – Подейкують, що цей 

колодязь викопали кочовики-татари. Так от, коли їм доводилося залишати ці 

місця, вони нібито примудрялися накривати його он тією накривачкою, – 

дядько Василь показав на величезну кам’яну брилу, що лежала неподалік. – 

Як їм удавалося це зробити, ніхто не скаже, бо та каменюка не менш як тонн 

сто важить. Ходімо, почекаймо автобус он під тією акацією, – запропонував 

він. – У нас ще є час і погомоніти, і роздивитися все навкруги. 

Вони влаштувались у затінку. Звідти було добре видно і гору, і 

очеретяні хащі, і будинок Василя Степановича. Ласунка сплигнула на землю 

і майнула до хати. 

– До хазяйки помчала, – мовив дядько, лагідно дивлячись їй услід. 

– Наша гора примітна на цій рівнині, – повагом продовжував він. – 

Мабуть, тому завжди й приваблювала вона людей. З гори і ворога легко 

помітити, і здобич... Кого тільки не ховала вона у своїх печерах! Але ж не 

скаже нічого, не розкриє своїх таємниць... Взяти хоча б оту схованку з 

просом. 

– Що?! Просо! – аж підхопився Олег 

На обличчі Тимка теж було викарбоване чимале пожвавлення. 

– Що з вами, діти? – не зрозумів оповідач. – Чого ви посхоплювалися? 

– Та нічого, то ми так, – промимрив у відповідь Тимко. – Просто чули 

ми про це просо, але подробиць ніхто не знає. 

– Отож-то! – скрушно зітхнув дядько Василь. – На жаль, небагато знаю 

і я, але певен, що це особливе просо заховане десь тут, на цій горі! 

– Тут? – у хлопців аж очі заблищали.  

– Звідки Ви знаєте? – допитувався Олег. 

– Розповідали люди, що у жовтні сорок першого разом з нацистами 

прибули сюди троє цивільних. Один з них був худючий, мов жердина, 

довгобразий панок, а з ним два здоровенних мовчуни. Жили вони у школі 

сусіднього села. Тих заблуд більш за все цікавила Дозориця. Облазили вони 

ту гору вздовж і впоперек і весь час тягали з собою якусь велику, мов 

блюдце, медаль. З якого, питається, дива?  

Механізатор Василь на хвильку замовк, а потім продовжив: 

– Старі люди ще пам’ятали панка, який до революції жив під горою і 

сіяв тут якесь особливе просо. Так от, вони казали, що довгобразий приблуда 

– викапаний панок. Отже, спадкоємець з’явився. Згодом той приплентач 

наказав старості села зорати під горою лан, – саме той, що його панок свого 

часу просом засіяв. Видно було по всьому – ладнався сіяти. А чим? З’явився 

ж він з невеличким саквояжиком. Зрозуміли люди – зайди відшукали 

засівний матеріал!  

Хлопці аж напружилися, почувши це. 

– Та не довелося сіяти заволо́кам111. Радянські бійці неждано висипали 

під Дозорицею так, що приблуди ледь встигли дати драла. Панок навіть свій 

                                         
111

 Заволо́ка (чол. і жін.; зневажл.) – людина-за́йда, забро́да, приблу́да.  
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саквояж не встиг прихопити. В ньому фронтовики знайшли оту медаль. 

Подейкують люди, що її забрав стрункий кароокий лейтенант. «Музейна 

річ», – сказав і поклав її у польову сумку. 

Василь Пальчик замовк і здивовано подивився на своїх слухачів: він 

помітив скільки розчарування було в їхніх оченятах! 

– Не знайти тепер схованки, – розгублено мовив Тимко. 

– Слід шукати ту медаль, на ній, певно, план надряпаний, – підказав 

Василь Степанович. – Не випадково ж зайди її з собою по горах тягали! 

– Де ту медаль тепер знайдеш, – скрушно видихнув Олег. 

– За це не переживайте, хлопці, – спробував підбадьорити своїх 

слухачів дядько Василь. – Хочете, я вам ще одну загадку цієї гори довірю? 

– Ще б не хотіти! – трохи пожвавішали торпівці, 

– Так от. Минулої осені наші механізатори з кількох уже непридатних 

тракторів склали один. Вийшла дещо неоковирна, але роботяща машина. 

Вирішили той трактор випробувати тут, на Дозориці. Повів його тракторист, 

аж він в одному місці неждано-негадано провалився. У проваллі на мить 

завирувала вода і зникла... 

– Провалився коло скельки, що на ховраха схожа? – пожвавішав Олег. 

– Точно, біля кам’яного «ховраха». 

– Ми бачили ту яму, – промовив Тимко. 

– Слухайте далі. Сталося це восени, саме тоді, коли сюди злітаються 

постійні зимівники. Ну, щиглики там, чижики, коноплянки, – продовжував 

розповідати чоловік. – 3 ними прилетіли якісь незнайомі сірі пташки. Чуєте, 

ондечки вони у чагарях цвірінчать? – кивнув він головою на кущі терну.  

Хлопці озирнулися і побачили тих самих пташок, яких вони вже 

бачили біля провалля.  

– І от дивина – продовжив дядько Василь, – приблуди ці чомусь за 

харчем летять обов’язково в очерети, хоча живуть і від негоди ховаються тут, 

під горою. Я гадав, що вони живляться очеретяним насінням, але одного разу 

довелося мені рятувати таку пташину – захворіла. Так вона до очеретяних 

волотків навіть і не доторкнулась. Що то за пташки? Чому вони злетілися до 

нашої гори? Хтозна. Але здається мені, діти, що існує якийсь зв’язок між 

отим проваллям біля «ховраха» і оцими сірими пташками... 

У цей час під’їхав автобус. Хлопцям так і не вдалося дізнатися, який же 

існує зв’язок між пташками і тією ямою на горі. А втім, здогад дядька Василя 

їх не цікавив. От якби знайти оту медаль – ото було б діло! 

Стомлені й трохи розчаровані поверталися мандрівники додому. У 

пташиній кімнаті на них чекала приємна новина: настовбурчивши сіре 

пір’ячко, у клітці сиділа пташка з перебитим крилом – точнісінько така, яких 

вони бачили на Дозориці. 

– Свинарка тітка Сахниха принесла, – розповідала Оленка. – Знайшла 

вона пташку неподалік свинарника, коли поверталася з роботи додому. Так 

ця сіра вередуха майже нічого не їсть. Не знаю вже, що й робити. 
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7. В очеретяних нетрях 
 

Одного серпневого ранку, коли вже закінчувалися літні канікули, від 

крилатської школи від’їхав автобус і взяв напрямок до обласного центру. В 

автобусі були юннати і торпівці. Серед них наші знайомі: Олег, Тимко, 

Оленка, Іринка і Марійка... Їхали вони до краєзнавчого музею. Очолювала 

екскурсію Марія Дмитрівна, шкільний фізрук. 

Тільки-но крилатські екскурсанти переступили поріг музею, одразу ж 

опинилися у зерновому царстві. На стендах численні снопики пшениці, вівса, 

ячменю, золотаві кукурудзяні качани, важкі «голови» соняхів, а у вітринах – 

торбинки з зерном. Скільки ж їх, і які дорідні зернятка! 

– У нашому відділі рослинництва експонується, як ви бачите, велика 

колекція, – почав розповідь молодий екскурсовод. – Степовики вирощують 

високі врожаї різних зернових культур, лише з просом їм не щастить. А 

колись наші степи славилися ним, тільки, на жаль, від тієї слави зараз лише 

одна медаль лишилася... 

– Яка медаль? – спитав Тимко і глянув на друзів-торпівців. 

– Подивіться он у тій вітрині, – сказав екскурсовод.  

Олег, Тимко та ще кілька хлопців кинулися туди, хоч не так просто 

було до неї пробратися: їм кортіло побачити старовинну річ. 

Нарешті вони зазирнули у вітрину, де лежала велика бронзова медаль, 

на якій було викарбувало силует Ейфелевої вежі. Точнісінько таку вони 

бачили на фотографії у часописі «Нива». 

– Це вона, – тихо мовив Олег. 

– Ага, – кивнув Тимко, – тільки бачиш – на ній ніякої позначки немає. 

Крилатці вже оглядали черговий стенд, а два друга все стовбичили біля 

вітрини з медаллю... 

– Може, на звороті щось є? – висловив припущення Олег. – Дозвольте 

нам потримати в руках цю медаль, – звернувся він до жінки, доглядачки 

музею. 

– Не можна, хлопчику. В музеї експонати тільки дивляться, хіба ви не 

знаєте? – відповіла вона. 

– Ой, а нам так треба глянути на її зворотний бік, – не вгавав Олег. 

– Ну, коли вже таке діло, зверніться до директора музею Володимира 

Івановича. Он там його кабінет, – показала наглядачка на двері. 

Торпівці підійшли до кабінету і крізь прочинені двері побачили 

худорлявого вусаня, який, тримаючи в руці велику у чорній оправі лупу, 

уважно розглядав колосок ячменю. 

– Володимире Івановичу, доброго дня! Можна зайти? – чемно спитав 

Тимко. 

– Доброго дня! Ви до мене? – підвів голову чоловік. – Заходьте. Ви 

щось принесли, хотіли показати? – спитав він друзів. 

– Ні, – заперечливо хитнув головою Олег. – Ми прийшли запитати... 

точніше – попросити... якщо можна… 

– Так-так, – заохотив хлопців науковець, – слухаю вас. 
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– Нам дуже хотілося б подивитися на велику паризьку медаль, що у 

вітрині лежить, – прийшов на допомогу другові Тимко. 

– А хто вам забороняє дивитися на неї? – здивувався директор. 

– Та ні, розумієте: нам треба потримати її в руках, – пояснив Тимко. 

– Дивне прохання, – науковець оглянув дітей з ніг до голови. – Не 

розумію... Навіщо? – здивовано подивився він на кожного з них. 

– Ми Вам потім скажемо! А поки покажіть, будь ласка. Нам дуже, дуже 

треба, правда! – затараторив Олег. 

– Бач які!– стримано посміхнувся директор. – Ну що ж з вами поробиш, 

покажу. Почекайте мене тут... 

Володимир Іванович приніс медаль. 

– Роздивляйтеся, коли так уже «дуже треба»! – весело сказав він і 

вручив її Тимкові. – Тільки не дивуйтеся, що з того боку на ній немає ніякого 

зображення. Це настільна медаль, до одягу її, як ви розумієте, не чіпляли, 

тому зворотний бік робили гладеньким. У цієї медалі він, правда, трохи 

подряпаний, але тут вже нічого не вдієш – річ старовинна, у скількох руках 

побувала, можна тільки уявити собі...  

Сказавши це, директор сів за стіл і знову взяв у руки колосок, а друзі 

влаштувалися біля вікна і стали схвильовано розглядати саме зворотний бік 

медалі, геть-чисто змережаний якимись рисочками.  

Але хоч як уважно вони роздивлялися, зрозуміти нічого не змогли. 

Розстроєний від невдачі Олег зібрався було повернути медаль Володимиру 

Івановичу, коли Тимко схопив його за руку і прошепотів. 

– Зачекай. Баба Яга! 

– Де? 

– Оно, глянь! Бачиш – голова, а оце її носяра... 

– Вона, дійсно вона… – тихо мовив Олег, пильно розглядаючи плетиво 

рисочок. – Тоді виходить, що оце кам’яний «ховрашок» стирчить, – упізнав 

він обриси знайомої скелі. – А ось тут купа каміння... начебто колодязь 

дядька Василя Пальчика... 

– Стоп! Ти диви, біля скелі ледь помітний хрестик надряпаний. Мабуть, 

там і є просяна схованка! – палко зашепотів товстун. – Точно! В усіх книжках 

пірати на своїх картах різні там схованки скарбів хрестиками позначали.  

І Тимко поспіхом перемалював до свого записничка те креслення. 

– Ну то що, хлопці, сподобалася вам медаль? – підійшов до них 

Володимир Іванович. 

– Ага, дуже цікава!.. – відповів Олег. 

Було видно, що обличчя друзів аж сяяли від захоплення. 

– А знаєте, за що медаль присуджена і кому? 

– Знаємо, – відповів Тимко. – За диво-зерно, точніше – особливе просо, 

яке ми шукаємо.  

– Ви шукаєте? Але ж від нього і сліду не залишилося! – здивувався 

науковець. – Хто ж ви такі будете, якщо не секрет? 

– Ми школярі з Крилатого, – відповів товстун. – Я, – тицьнув він себе в 

груди, – буду Тимко, а це – Олег. 
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Тієї миті за дверима пролунало: 

– Чи не бачили Ви, тіточко, двох хлоп’ят з Крилатого? 

Це був голос Марії Дмитрівни, яка вже шукала хлопців.  

Друзі-торпівці квапливо подякували й попрощалися з науковцем і 

побігли наздоганяти свою групу... 

 

На наступний день друзі бадьоро крокували від автобусної зупинки до 

гори: тепер вони були впевнені, що незабаром таки відкопають просяну 

схованку. Ото буде радість! Хай усі знають, хто такі торпівці з Крилатого. 

Час від часу мандрівники зупинялися, Олег виймав із-за пазухи згорток 

цупкого паперу – план пошуку, – і розстеляв його на землі. Ставши 

навпочіпки, вони вже вкотре розглядали схил Дозориці, Бабу Ягу, колодязь, а 

особливо – кам’яного «ховраха» й жирний червоний хрестик коло нього. 

Швидше б дістатися до місця! Тоді залишиться зайти до дядька Василя 

Пальчика, взяти в нього лопату і... 

Проте все сталося зовсім не так, як уявлялося шукачам таємничої 

схованки. Коли вони наблизилися до знайомої акації, що росла поряд з хатою 

дядька Василя, то побачили, як з-за її стовбура вигулькнула кругленька 

мордочка звірка з настовбурченими вухами.  

Мандрівники впізнали Ласунку. Звіреня оглянуло прибульців і щодуху 

кинулося у двір. З двору вийшов господар. 

– Доброго ранку, хлопці-молодці, – весело привітався він.  

– Доброго ранку, – в один голос відповіли торпівці. 

– Що, знову до нас? По будякове насіння, мабуть… 

– Ні, – заперечливо хитнув головою Тимко. – Ми до Вас по лопату. 

Дуже нам потрібна. 

– Лопата?! – здивувався дядько Пальчик. – Навіщо вона вам? 

– Зараз розповімо, – відповів Олег.  

Він хутенько розгорнув план пошуку, попросив Тимка потримати його, 

а потім тицьнув пальцем у червоний хрестик і, озирнувшись навколо, чи 

ніхто їх не підслухує, таємниче прошепотів: 

– Осьдечки, дядьку Василю, та просяна схованка. Це точно! Ми одразу 

відкопаємо її. 

Дядько взяв план і зосереджено оглянув його, потім подивився на 

хлопчиків: 

– Ну, діти, здивували ви мене! Як же це ви дізналися, де саме 

знаходиться схованка? Диво та й годі! Ну, молодці, молодці, нічого не 

скажеш! От тільки лопата вам зовсім не потрібна. 

– Як це не потрібна?! – вкрай здивувався Тимко. 

– А отак... – трохи спохмурнів дядько Пальчик. – Спізнилися ви, от що. 

Знайшли вже ту схованку. 

– Хто знайшов?! Де? – вирвалося в Олега. 

Хлопці обидва сторопіли. 

– А точнісінько там, де у вас хрестик червоніє. 

– Не може бути!.. – у розпачі гукнув Олег. 
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– Ніхто ж про неї не знав! – додав Тимко. 

– Знати не знали, а знайшли. Отак буває, – скрушно хитнув він 

головою. – Того дня, коли ми з вами сиділи отут на лаві, – пам’ятаєте? – 

надвечір підкотив до гори автобус, який привіз цілий загін дослідників. Вони 

шукали на Дозориці сліди життя людей ще кам’яного віку.  

Хлопці слухали Василя Степановича затамувавши подих. 

– Так ось, два дні ходили археологи по горі, щось там копали, але так 

нічого й не знайшли. І от уже перед самим від’їздом їхню увагу привернула 

яма коло «ховраха», де провалився трактор. Зазирнули вони туди і… 

несподівано знайшли розчавлену трактором величезну полив’яну112 макітру, 

закопану в землю. 

– Мабуть, піфос, – припустив Олег. 

– Ти диви! Точно, піфос. Отак і вони називали ту посудинку, – 

ствердив оповідач. – А звідки ви знаєте? 

– Та знаємо... Читали про такий грецький посуд, – відповів Олег. – Ну, 

а просо? Просо вони знайшли? 

– Ні, проса там не було. Жодного зернятка. 

– Де ж воно поділося? – здивувався Тимко. 

– Хто ж його знає! – розвів руками дядько. – Може, його там і не було. 

На сумних торпівців шкода було дивитися. 

– Нас переслідують невдачі, – гірко зітхнув Олег. 

– Навіть не віриться, що таке могло статися! – підхопив Тимко. 

– Ну, чого ви розкисли! – намагався підбадьорити їх дядько Василь. – 

Хіба годиться таким як ви слідопитам вішати ніс! Та на цій горі стільки 

різних загадок, розгадуй хоч ціле життя.  

Хлопці, здавалося, не чули чоловіка. А він вів далі: 

– От взяти хоча б цих сірих пташок. Он бачите, скільки їх посідало на 

дерева? Один дідусь називав їх просянками. Він казав, що колись давно тут, 

на горі, їх була сила-силенна. Потім вони зникли, а тепер знову злетілися. 

Чому? Хіба не цікаво? От і дізнайтеся! Правда, очеретяні хащі заповідні, але 

вам, я гадаю, заради такого діла можна поникати тамечки. 

Хлопці мовчали. До чого ці розмови! Вони поспішали сюди, щоб 

знайти величезний піфос із просом і здивувати все село, а тут якісь сіренькі 

пташки! 

А втім, трохи поміркувавши, торпівці вирішили таки піти в очерети, 

адже в їхній клітці зараз сидить така сама сіра вередуха. Можливо, вони хоча 

б дізнаються, чим її можна підгодувати. 

– Отам знайдете стежинку, – напучував їх дядько. – Її протоптали 

козульки. Вони бігають туди воду пити, то тримайтеся її. 

По вузенькій стежинці друзі зайшли у височенні очерети й одразу 

опинилися в іншому світі. Десь поруч хтось ворушився, пищав, висвистував, 

стогнав. Але мандрівники нікого не бачили. Вони простували й простували 
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(полив яний, глазурований).   



199 

напівтемною очеретяною ущелиною...  

Крокували хлопці мовчки, уважно прислухаючись до таємничих звуків. 

Раптом очерети розступилися, і вони не без подиву побачили велику 

прогалину, посеред якої височіла величезна гранітна брила, розцяцькована 

барвистим мохом. З-під тієї каменюки з клекотом виривався потік води.  

Так ось де і як бурхливо починається їхня тиха річка Просянка! Хлопці 

підійшли до озерця на диво прозорої води, яке блищало під скелею. Яка 

вона? Ну й холоднюча!  

П’ючи воду, Тимко раптом помітив на дні якусь цікаву штуковину. Що 

б це могло бути? Дістав її, уважно оглянув. 

– Не зійти мені з цього місця, якщо це не якийсь язичницький бог! – 

раптом вигукнув він. 

Сірі оченята Тимка аж засвітилися радістю. 

– Який там бог, – недбало махнув рукою Олег. – Цяцька чиясь. 

– Ні. Це, певно, таки якийсь давній божок, повелитель якогось народу, 

– висловив своє припущення Тимко. – Подивись, який він красень! 

Олег узяв в руки чорного, як смола, божка. То була викарбувана з 

каменю людиноподібна фігура з великою вузькоокою головою і роззявленим 

ротом, з якого хижо стирчали гострі зуби. Незграбними руками та істота 

притискала до живота сніп якихось колосків. 

– Може, й бог, хто його знає, – погодився з другом Олег і передав 

фігурку Тимкові.  

У цей момент дослідники побачили зграю сірих пташок, які кружляли 

над низькорослим очеретом, що ріс на прогалині. Ось деякі з пташок сіли на 

волотки  і, нахиливши їх до землі, стали видзьобувати зернята.  

Цікаві рослинки! Таких друзі ще не бачили. Вони зірвали декілька 

важкуватих волотків і раптом почули гуркіт. Озирнулися: над Кам’яною 

Дозорицею висіла важка темна хмара. Наближалася гроза. 

Очерети враз потемніли. Мандрівники що є сили кинулися під навіс до 

автобусної зупинки. Вони бігли і раз у раз озиралися на волохату хмару, що 

швидко наближалась і погрозливо гуркотіла. 

На цей раз їм пощастило: ледве вони встигли сховатися під дахом 

зупинки, як почалася сильна злива. 

 

Коли мандрівники повернулися в село, вони насамперед зайшли до 

пташиної кімнати і поклали перед сірою вередухою один волоток. Пташка 

так швидко запрацювала дзьобом, що за якісь півтори-дві хвилини жодної 

зернини в ньому не лишилося...  

Решту волотків вони поклали на стіл і тільки-но зібралися як слід 

оглянути їх, коли побачили у вікно огрядну тітку Христю з шваброю на 

плечі. Шкільна прибиральниця прямувала до них. До чого ж невчасно! 

– Тітонько Христи́но, ми тут самі приберемо! – став просити Олег, 

коли тітка з’явилася на порозі. 

– Знаю я ваші прибирачки. Завжди пальці видно. Погуляйте, я тут 

швиденько наведу лад... 
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Що поробиш! Довелося йти. Трохи потинявшись двором, хлопці 

вирішили піти до Тимка – заморити черв’ячка. 

Коли відійшли від школи вже далеченько, побачили щось незрозуміле: 

тітка Христя мчала по містку в село з боку школи, ще й так, наче за нею 

гналася зграя вовків. Що ж трапилося? 

– Мабуть, десь горить, – озираючись навсібіч, сказав Олег, але ніде 

диму не побачив. 

– Та ні, певно, тітка забула праску виключити. Ото й усі діла, – 

байдуже кинув його друг. 

І вони поспішили до Тимкової хати. Дома в нього нікого не було. Вони 

дістали з холодильника глек з молоком, а з буфета – чималий шматок хліба і 

добряче підкріпилися... 

Коли ж повернулися до старої школи, сторопіли з подиву: у дворі 

юрмилося багато людей. Друзі навіть не змогли до своєї кімнати 

протиснутися. Що ж воно таке?  

Хлопці переплигнули через паркан і зазирнули у свою кімнату. А там 

коїлося щось неймовірне. У кімнаті товпилися люди. Біля столу стояли 

агроном Іван Карпович, учитель біології Юрій Трохимович, літня Клеопатра 

Іполитівна, тітка Христя, якийсь незнайомий бородань і ще кілька учителів. 

Усі вони розглядали їхні волотки.  

Хлопці ніяк не могли збагнути, що б усе це значило? Чому збіглося 

стільки людей? Про що вони так збуджено говорять? 

Тітка Христя перша помітила хлопців. У неї одразу округлилися очі, і 

вона щось крикнула, але що саме, хлопці не почули. А за мить вони вже й 

самі були у кімнаті, біля столу. Їх чомусь обнімали, дружньо плескали по 

плечах, а пташниця тітка Ориська тричі почоломкала кожного.  

І тут білочубий, засмаглий до чорноти агроном Іван Карпович – 

ховаючи в очах захват, – вдавано суворо спитав: 

– Що ж це ви, хлопці, накоїли? Га? Все село на ноги поставили! 

Відповідайте і хуткіше мені. 

Від цих слів друзі зовсім розгубилися. 

– Та ні, ми ніби нічого такого... – ледь чутно пробурмотів Тимко. 

– Як це нічого? А оце що таке? – показав агроном на волотки. 

– Очеретиць із плавнів, – пробелькотів Олег. 

– Очеретиць, кажете, – аж наче обурився агроном. – Не очеретиць це, 

дорогі мої хлопчаки, а золото! Та де там тому золоту! Це просо, яке й ціни не 

має! Розумієте? Де саме ви знайшли отаке добро? 

– В очеретах під Кам’яною Дозорицею. 

– Багато його там? – допитувався Іван Карпович. 

– Чимало... 

– Цікаво, хто ж посіяв його там? – запитав Юрій Трохимович. 

– Хто його знає, – стенув плечима Олег.  

– Ми там іще знайшли ось кого, – дістав Тимко з кишені чорного 

божка. 

Іван Карпович взяв його в руки. 
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– Цікава річ, – захоплено вигукнув він. – Ідол поганський. Бач, який 

похмурий, злий, скупий. Он як учепився у просяний сніпок. Шкода, що 

говорити не вміє – він би нам багато цікавого розповів. Але нічого не вдієш. 

Розказуйте, хлопці, хто вам допоміг розшукати це диво. 

– Ка-ар-р-ра-а! – озвався грак. 

– Не бреши, Каро. Не ти, – пожартував Олег. – Допомогли нам отакі 

сірі пташки, як ота, що в клітці сидить, – кивнув він на сіру вередуху. 

– Ти мені, хлопче, баєчок не розповідай, ти діло кажи… – почав було 

агроном. 

– Хлопець і каже діло, – втрутився в розмову поважний бородань. – 

Може, ці пташки й допомогли – недаремно ж їх звуть просянками. 

– Дайте мені один волоточок, – несподівано попросила Клеопатра 

Іполитівна. 

– Прошу, – агроном подав їй волоток. 

Літня вчителька, тримаючи в руках окуляри, націлила їх на волоток і 

деякий час розглядала його. 

– Дорогі мої, – схвильовано звернулася вона до присутніх. – Це просо 

дуже схоже на те, яке ще до революції сіяв під горою Дозорицею відомий у ті 

часи багатій Христофор Юліанович Кобило-Козловський. За нього він і 

медаль колись одержав. Ви, мабуть, про це самі знаєте. А от звідки взялося 

це просо у витоці нашої річки Просянки? Хто посіяв його? Це вже справжня 

таємниця. Чи знайдеться хтось, хто розгадає її... 

– Ка-а-ар-р-ра, – знову втрутився у розмову грак. 

– Не шуми, Каро. Ми спробуємо в усьому розібратися, – мовив Тимко. 

Присутні посміхнулися й подивилися на друзів-торпівців як на ще одне 

диво того пам’ятного дня. 

 

 

8. «Розповідь» чорного ідола 
 

Від того пам’ятного дня минув рік. Одного погожого серпневого ранку 

біля обласного краєзнавчого музею зупинилися чоловік і два хлопчики у 

святкових костюмах. Один з них притискав до грудей чималий згорток.  

То були агроном Іван Карпович, Олег і Тимко. Вони прибули до 

обласного центру. Агроном пішов у своїх справах, а наші друзі-торпівці 

прибігли до музею. Та от біда. На масивних музейних дверях висіла табличка 

з чітким написом: «Зачинено». Хлопці не знали, що й робити, коли до них 

підійшла висока худорлява жінка. 

– Музей сьогодні не працює. Приходьте завтра, – лагідно сказала вона. 

– Та ми не в музей. Нам до Володимира Івановича, – розгублено мовив 

Тимко. 

– Ви, певно, щось хочете йому показати? 

– Ага, вгадали. 

– Раз таке діло, рушайте за мною. 

Вони зайшли у двір, а потім через невеличкі двері потрапили у 
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довжелезний коридор, заставлений незвичайними речами. На стінах висіли 

незграбні дерев’яні ступи, рала, плуги, борони, а на підлозі лежали величезні 

кам’яні котки, якими колись молотили хліб. 

– Експонати, – коротко пояснила жінка. 

Невдовзі вона, зупинившись біля дверей, постукала в них і 

доброзичливо сказала хлопцям: 

– Заходьте, це робоча кімната Володимира Івановича. 

Не встигли торпівці переступити поріг, як почули: 

– Вітаю, вітаю слідопитів славного Крилатого. Якщо не помиляюсь, 

Тимко та Олег?!. 

– Добридень Вам, Володимире Івановичу, – аж сторопіли торпівці: 

виявляється, їх тут пам’ятали... 

– Що, знову хочете якусь музейну дивовижу в руках потримати? – 

жартівливо мовив науковець. 

– Ні, – замотали головами відвідувачі.  

– Навпаки, хочемо Вам щось показати, – відповів Олег і поклав на стіл 

свій згорток. 

– Цікаво, цікаво. Демонструйте, – погодився Володимир Іванович. 

Олег розгорнув пакунок. 

– Що це?! – здивовано вигукнув Володимир Іванович. 

– Просо, яке ми торік шукали. 

– То ви таки знайшли просяну схованку? – розгублено проказав 

науковець, поквапливо оглядаючи сніпок чудового проса. – Де ж ви його 

знайшли? Чи не на Кам’яній Дозориці? 

– Ні, під нею! 

– Де ж саме? 

– На берегах нашої річки Просянки росло, там іде... 

– Стривайте, стривайте, хлопці, – зненацька схвильовано урвав їх 

науковець. – Під Кам’яною Дозорицею, кажете. А чи не біля витоку річки? 

– Отамечки. А Ви звідки знаєте? – здивувався Тимко. 

– Он воно що! Я так і думав. Я так і думав!.. – збуджено повторював 

Володимир Іванович, розмірковуючи над чимось, а тоді схопив хлопців за 

руки. 

– За мною, я вам зараз покажу дещо цікаве для вас!!! – вигукнув він і 

кинувся з кімнати.  

Тим же коридором, деінде чіпляючись за експонати, вони прибігли до 

великої кімнати, де зберігався старовинний посуд. 

Володимир Іванович зупинився коло найбільшої, вище людського 

зросту, посудини з вузькою горловиною і гострим дном, що стояла у круглій 

залізній підставці. Зверху посуд був накритий дощаною накривачкою. 

– Друзі мої, а подивіться-но на цей старовинний піфос. Його торік 

викопали наші співробітники на південному схилі вашої Кам’яної Дозориці. 

– Ти бачиш! Таки там ховав своє просо панок! – вигукнув Олег. 

Крилатські слідопити пильно оглядали чудернацьку макітру. А 

Володимир Іванович пояснював: 
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– Ця посудина випадково була розчавлена трактором. Ми з колегами 

реставрували її. Все говорило про те, що у піфосі протягом тривалого часу 

зберігалося зерно. А ось яке саме – ми не могли сказати, бо воно зникло – 

висипалося крізь щілини і, виходить, потрапило у бурхливий підземний 

гірський потік. Ну а цей потік виніс зерно на поверхню, під гору, і розсіяв 

його по своїх берегах.  

Хлопці зачудовано дивилися то на посуд, то на директора музею. А він 

дещо збуджено продовжував: 

– Бачите – ми тепер з вами знаємо, що річка Просянка починається не 

під горою, а на горі Дозориці, – Володимир Іванович на хвилинку замовк, а 

тоді додав: – Але це ще не все. Піфос чомусь був накритий не товстезною 

глиняною накривачкою, які звичайно знаходять під час розкопок, а днищем 

звичайної дубової діжки. Це говорить про те, що хтось із наших сучасників 

таки знайшов просо. 

– Так то ж, певно, Христофор Кобило-Козловський його знайшов, – 

підказав Тимко. 

– Он як! Ви й про нього знаєте? Звідки? – не приховував своїх 

здивовання та захоплення гостями Володимир Іванович. 

– Зі старезного журналу «Нива». Ми його побачили в Клеопатри 

Іполитівни, коли були в неї вдома. 

– Ну й молодці! Так ось, той панок, Христофор Юліанович, скоріше за 

все випадково, знайшов ту схованку. Використавши свою знахідку як 

посівний матеріал, він здобув світову славу, і свідок тому – медаль. Коли ж 

йому довелося, як-то кажуть, дати драла, він заховав свій посівний матеріал у 

тій самій посудині. 

При цих словах науковець поплескав по опуклому піфосу і продовжив: 

– Мабуть, на той час глиняної накривачки не стало, і він накрив зерно 

днищем діжки. Бачите, як багато ми дізналися? Тепер нам залишається ще 

довідатись, хто перший заховав це просо. Адже колись по наших степах 

кочували різні орди, і для всіх просо було єдиною харчовою культурою. 

– Може, про це розповість нам оцей ідол? – і Тимко простягнув 

Володимиру Івановичу свою знахідку. 

– О! Чудо яке! – взяв фігурку науковець. – Звідки він у тебе? 

– Під Дозорицею знайшов, в озері. 

Науковець уважно оглянув фігуру половецького ідола і мовив: 

– О, це красномовний свідок. Він про все нам розповість. Не один раз 

наші археологи під час розкопок половецьких могил знаходили таких ідолят. 

Оцей, здається, – охоронець зерна половецького племені грізного хана 

Сарчака, яке кочувало в нашому степу в кінці дванадцятого століття. 

– Володимире Івановичу, скажіть нам, а чому цей половецький божок 

ніби кам’яний, а насправді легкий? – спитав Олег. 

– А тому, діти, що ординські майстри вирізали його з дуже твердого 

залізного дерева. Його деревина тоне у воді і водночас вона дуже стійка – 

протягом тисячоліть зберігається і у багнюці, і у землі. Лише від часу чорніє.  

На хвильку науковець замовк, а згодом замислено промовив:  
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– Виходить, ординський ідоляка протягом майже восьми століть 

охороняв половецьке просо, а панок і собі про всяк випадок поклав його у 

піфос. Нічого не скажеш – вірний був християнин: заховав від людей 

важливий для них злак!.. 

– Цікаво, а де ж половці здобули таке просо?– поцікавився Олег. 

– Могли здобути чи поцупити де завгодно, – відповів науковець. – 

Скажімо, в Єгипті, в азіатських країнах, а швидше всього – у слов’янських 

племен, на яких вони повсякчас нападали. Головне, діти, що тим зернятам до 

вподоби прийшлася наша таврійська земля, наше щедре сонце і наш 

посушливий клімат... 

Коли вони повернулися до кабінету директора, Володимир Іванович 

сказав: 

– У мене народилася отака ідея: піфос, ваші портрети, оцей просяний 

сніпок, медаль, а також ідола треба експонувати в одному місці. Тоді легше 

буде розповісти нашим відвідувачам і про вашу щасливу знахідку. 

– Ну, тоді там слід повісити і цей експонат, – Олег поклав на стіл 

знімок сірої пташки. – Це наша помічниця – просянка. Якби не вона, навряд 

чи так скоро знайшли б ми це диво. 
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Андрій Будугай 

 

Скіф́ське джерело́ 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Скі́фське джерело́» 

 

Ціли́нник Ге́нка,  

Акаде́мік і Куле́рик, 

У Приазо́в’ї 

скі́фське джерело́́ знайшли́: 

Їм удало́ся 

крок за кро́ком, без істе́рик 

Малю́нок розгада́ть 

і во́ду дать землі́. 

 

м. Біла Церква, 04.09.21, сб., 11:07.  
 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Олексій Огульчанський 

 

Скіфське джерело 
 

Повість 

 

1. Я приїхав у Вишнівку 
 

Моя мама таки не знає мого характеру. Ну ніскілечки! Тепер я певний 

цього як ніколи. 

Зважте самі. Ще за два тижні до мого від’їзду в гості до дідуся та 

бабусі, мама запевняла татка в тому, що Генка (себто я) неодмінно проспить 

станцію Примор’я. Поїзд туди прибуває вночі, і тому я, мовляв, заїду хтозна-

куди, майже на край світу, і мене відшукають тільки за допомогою міліції – 

можливо, навіть брудним та обшарпаним на якомусь базарі у компанії 

якихось злодюжок. 

Мамина думка скоро стала відома всій нашій Цілинній Вишні (так 

назвали цілинники своє селище в Казахстані, де я живу ось уже три роки), і 

всі наші хлопчаки і дівчата на кожному кроці допікали мені. 

– Ну, то як – їдеш? – чи не кожен питав мене при зустрічі. 

– Авжеж їду!  
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– А мама? 

– А що мама! Мама залишається, – твердо відповідав я. – Я самостійно 

вирушаю!.. 

Після цього я підкреслено поважно йшов геть, не звертаючи уваги на 

зітхання і посмішки дорослих та єхидні зауваження моїх товаришів. 

Звичайно, воно нелегко добиратися з далекого Казахстану до берегів 

Азовського моря, де живуть мої бабуся і дідусь. І все ж я поїхав, бо вже 

великий. Шостий клас скінчив. Це буде моя перша самостійна подорож. 

Уже в дорозі я довго міркував над тим, як це мама все-таки наважилася 

відпустити мене в таку далеку дорогу. І кінець кінцем вирішив: це сталося 

тому, що мама вважала, нібито я міркую, як доросла людина. Про це вона 

мені не говорила, а таткові якось увечері сказала: «Ти знаєш, Антоне, наш 

Генка міркує, як дорослий. І коли він став таким, не розумію. І слова у нього 

якісь нові, не дитячі»... 

«А чого дивуватися, Зіно? – відповів тато. – Бачиш, скільки всяких 

книжок перечитав. Та й не маленький уже – тринадцять скоро стукне». 

Я тоді розв’язував задачу у сусідній кімнаті і все чув. 

Проте станцію Примор’я я таки не проспав. Навіть мій сусіда по купе, 

дуже вже балакучий дідусь, який їхав до Азовського моря лікувати ноги в 

лиманських грязях, хропів на своїй полиці, а я ні.  

Я заздалегідь підготувався виходити. Рюкзак з одягом лежав біля моїх 

ніг, на колінах у сумці – альбоми і олівці (я дуже люблю малювати), а поряд 

– велика картонна коробка. У ній лежав якийсь надзвичайний досить 

величенький пиріг з цілинного борошна. Цей подарунок від тата й мами я 

повинен у цілості вручити бабусі й дідусеві. 

Повільно, надто повільно спливали хвилини… 

Зізнаюсь, усе-таки нудно сидіти вночі отак у вагоні. Усі сплять, і в 

самого теж очі злипаються... Поїзд, як на зло, повзе повільно-повільно. Мені 

іноді здавалось, що вагон взагалі не рухається, а його хтось лише погойдує, 

аби людям краще спалося. 

У вікно нічого цікавого не вгледиш, хіба що іноді у темряві промайнуть 

вогненним віялом іскри від паровоза та пропливуть світлячки-вогники у 

нічному степу. Як же мені все-таки хотілося спати у ті хвилини! Щоб не 

заснути, я тер кулаком ніс, щипав коліно, навіть мугикав пісеньку, звісно, 

пошепки... 

Нарешті, прогримівши на стрілках, поїзд зупинився. Я заспішив до 

виходу: напевно ж на пероні мене чекає мій дідусь. 

Намагаючись бути спокійним, як і належить цілиннику, я сміливо 

стрибнув на перон і оглянув усе навколо. Навкруги темрява, тільки десь далі 

скупо горить ліхтар. Туди, до світла, прямували пасажири. Я ще раз 

озирнувся. Дідуся не було. Тоді я вирішив теж піти на вогник. Та ледве 

зробив кілька кроків, як раптом із темряви прямо до мене кинулася висока 

незграбна постать. 

– Дідусь! – зрадів я. 

– Генка! Цілинник! Приїхав! – вигукнув дідусь, притиснувши мого 
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носа до своєї бороди. 

Я вдихав щось близьке і знайоме. Так пахла лише борода мого дідуся. 

До Вишнівки їхали «Москвичем». З нагоди мого приїзду сам бригадир 

садової бригади Іван Карпович приїхав на вокзал своєю машиною.  

Я сидів на задньому сидінні, а дідусь з бригадиром спереду. Фари 

машини освітлювали лани золотистої стиглої пшениці, а іноді «Москвич» на 

повному ходу мчав повз стіну високої темно-зеленої кукурудзи, високої, як 

той ліс... 

Потім усе швидко-швидко замиготіло, заплигало, закрутилось. Я 

непомітно заплющив очі та… непомітно заснув. 

Прокинувся я від голосних вигуків. Хтось почав мене міцно обнімати і 

цілувати куди попало: в ніс, лоб, щоки. Я відкрив очі: 

– Бабусю! Ось я і приїхав! – промовив я заздалегідь завчені слова. 

Але вони були вимовлені не мужнім басовитим голосом справжнього 

цілинника, а неприємним писклявим голоском. Та ще у мене виникло 

бажання потерти кулаками очі. А це вже зовсім не було передбачено моїм 

планом зустрічі з бабусею. 

А тим часом бабуся примовляла: 

– Нарешті діждалася! Ось і приїхав мій довгожданий онучок! 

Коли я умився під умивальником у коридорі і зайшов до залитої 

електричним світлом кімнати, бабуся сплеснула в долоні: 

– Ну, Генко, тебе ж і вигнало на тій цілині! Скоро діда доженеш. У 

батька вдався, авжеж, у батька!.. 

Мене посадовили за стіл. Я випив чашку молока і, мабуть, одразу почав 

клювати носом, бо дідусь став говорити тихо, а бабуся заметушилася. Вона 

обережно взяла мене під руку, і я, плутаючи ногами, слухняно поплентався 

до спальні, а там пірнув у перину по самісіньку маківку. 

 

 

2. Мій дідусь113 
 

Прокинувся я пізно. Дома нікого не було. Я вмився і вийшов у двір. 

Яскраво світило сонце. На верховітті старої акації натхненно співали шпаки. 

Все у дворі було так само, як і три роки тому: літня горбата піч, лавка під 

шовковицею, і так само спокійно розгулювали кури. 

Тільки садок за хатою ой як розрісся. Коли я їхав на цілину, там 

стирчали тоненькі, з короткими гілочками яблуньки. Тепер же буяв 

справжній садок. На крислатих деревах рясніли яблука. Я підійшов до 

найближчої деревини і зірвав одне. Покуштував: воно було кисле і не смачне. 

«Ще зелене. Сорт пізній»... – вирішив я.  

І тут згадав про свого друга, колишнього однокласника Валерика, 

                                         
113

 Праобразом дідуся Генки, за словами автора, послужив садівник-мічуринець колгоспу 

«Дружба» (село Осипенко на Бердянщині) Кузьма Зіновійович Зубко, за ініціативи якого був 

вирощений величезний сад на землях, які здавна вважалися неродючими.  
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прозваного Кулериком. Він сусіда нам, і ми завжди ранком зустрічались он 

під тією тополею. А прозвали його так, поєднавши в одне слова «кулька» (на 

яку була схожа його фігура) та його ім’я.  

«Цікаво, де зараз Кулерик?» – подумав я. – «А що, коли спробувати?!.»  

І я спробував. Заклавши пальці в рот, пронизливо свиснув. Перелякані 

кури кинулися врозтіч, шпаків на акації як і не було. Серед двору залишився 

тільки півень. Стоячи на одній нозі, він сторожко підвів голову і пильно 

оглядав небо одним оком. 

А біля тополі... Біля тополі, як і три роки тому, з’явився Кулерик. Я 

сторопів від подиву. Так, це був він, Кулерик, який мало змінився. Такий же 

маленький і опецькуватий114, той самий ніс ґудзиком, лише на тому місці, де 

належить бути бровам, у Кулерика виросло кілька рудих волосинок, а раніше 

й цього не було. Це я вже розгледів, коли підійшов ближче. 

– Геко! Ну, здрасті! – промовив він так, нібито ми з ним розсталися 

тільки вчора, а не три роки тому. 

Він простягнув мені маленьку пухку руку. Вона, як і раніше, вся була в 

подряпинах. 

– Здоров, друже! – я солідно потиснув йому руку. 

– Здоров! Із цілини, значить? 

– Ага, прикотив у гості, – відповів я. 

– Як там? Добре? 

– І не кажи! Роздолля! 

– А ми теж живемо, взагалі, нічого, – непевно сказав Кулерик і одразу 

ж пожвавішав. – Ось учора закінчили полоти колгоспну кукурудзу, а тепер 

відпочиваємо. У похід підемо. Тільки наш керівник гуртка краєзнавців Петро 

Петрович підкачав. Занедужав. Так ми разом із Академіком рушимо. 

– Справжнім академіком?! – здивувався я. 

– Та ні. Василя Петренка з четвертого «Б» пам’ятаєш? Довгий такий, в 

окулярах. Так ось він і є Академік. Прізвисько таке дали йому, бо він дуже 

тямущий хлопець. 

Я щось не міг пригадати того тямущого Василя, і мені, признаюсь, було 

трохи ніяково. Тому я перевів розмову на інше. 

– Зрозумів. А бички в морі клюють? – поцікавився я. 

– Не знаю, – відмахнувся Кулерик. – Бичками не цікавлюся. Я ж тобі 

сказав, працювали на полі, а сьогодні у секретний похід відправляємось. 

Будемо таємницю відкривати, – додав Кулерик і значуще шморгнув носом. 

– Таємницю?! – мимоволі повторив я. – Яку таємницю? 

І мені теж так захотілося відкривати таємницю! Тому я попросив: 

– Візьміть і мене!.. 

– Ач, чого захотів! Ні-ні. Навіть не скажу, куди йдемо, бо слово дав 

мовчати. Тільки не ображайся. Ну, бувай! – поспішно кинув Кулерик 

Він швидко зник за кущами, неначе боявся, що таємниця раптом сама 

                                         
114

 Опе́цькуватий – 1) (розм.) невисокий, але товстий, незграбний на вигляд; 2) (перен.) 

недоладний, невмілий.  
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вискочить із нього. 

«Куди ж це вони зібралися? От цікаво!» – роздумував я, прямуючи 

вулицею. Ось вона, наша Центральна Вишнівка. Тут було багато нового. 

Тротуари. Дерева. Стовпи електричної лінії. А скільки нових будинків 

з’явилось! На деяких з них були вивіски, як у місті: «Пекарня», «Перукарня», 

«Лазня», «Майстерня побутового обслуговування»... 

«Здорово! – подумав я. – І тут, значить, будуються, не тільки у нас на 

цілині». 

Нікого зі своїх однолітків я не зустрів і почвалав додому. 

Удома на мене чекали бабуся і гірка пампушок на столі. Вони так 

смачно пахли, що я мимоволі почав ковтати слину.  

Бабуся щедро пригощала мене. Я з апетитом їв пампушки зі сметаною, 

а в голові увесь час крутилося: «Секретний похід. Таємниця… Секретний 

похід»... 

– Дідусь кликав тебе. Він у садку, що в Сухому яру. Пам’ятаєш? – 

перебила мої міркування бабуся. 

– Пам’ятаю. Садок там молодий, – відповів я. 

– Був молодий. А тепер... Сам побачиш. Дорогу знайдеш? 

– Знайду, – заспокоїв я бабусю. 

Я взяв кошика зі сніданком для дідуся і пішов у садок. Дорога на Сухий 

яр увесь час тяглася вздовж полезахисної лісосмуги.  

Сад розкинувся біля розлогого яру, що мав вихід аж на море. Це і був 

знаменитий Сухий яр або, як його ще називали, Суха балка.  

Я знав, що тут у верхів’ї яру зовсім недавно лежало мертве поле, яке 

було відоме під назвою Гадючий гайок. Це поле вважали зовсім не родючим. 

Тут лише буйно ріс молочай та кущі терну, а серед каміння повзало багато 

темно-сірих отруйних гадюк. Далеко обминали люди «гайок»: боялися цього 

страшного місця. 

Якось рано навесні, тоді я ходив ще в третій клас, дідусь збудив мене 

вдосвіта, ще й сонце не сходило. І ми попрямували до Сухого яру. Я ніс 

лопату, а дідусь оберемок саджанців, старанно загорнутих у лантух. 

Серед Гадючого гайка ми посадили кілька молоденьких яблуньок і 

грушок. 

Тієї весни люди глузували з мого дідуся: «З глузду з’їхав старий. Садок 

у Гадючому гаю!.. Сміхота!», «Щось перемудрив старий. Неначе й розумна 

людина, а дурницями займається», – говорили вони.  

Та через рік восени не стало Гадючого гайка: деревця, які ми посадили 

з дідусем, усім на диво прижилися, і потім тут було закладено великий сад. 

Лише пізніше я дізнався, як дідусь домігся такої перемоги. Кілька років 

він вирощував з насіння різні сорти плодових дерев на ґрунті, який привіз з 

«гайка». Це тривало доти, доки йому вдалося виростити-викохати саджанці 

на ґрунті «клятої землі». І тоді ці деревця він висадив уже в Гадючому гаю... 

У центрі садка я побачив маленький будиночок і попрямував до нього. 

Але в будинку нікого не було. Двері замкнуті на замок, і я вирішив шукати 

дідуся. Знайшов я його біля одного молодого деревця. 
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– Ось, занедужала, – сказав він, побачивши мене. 

– Хто занедужала? – здивувався я. 

– Яблунька! Бачиш, як скрутилося листя. А чого – ніяк не докумекаю. 

Давав підживлення. Не допомагає. Деякі аналізи треба зробити в лабораторії. 

– Якій лабораторії? – знову здивувався я. 

– Ходімо, зараз сам побачиш, – відповів дідусь. 

Він повів мене до вже знайомого мені будиночка. Це справді була 

лабораторія. На полицях у скляних банках в якійсь жовтуватій рідині лежали 

гілочки, яблука, груші, якесь листя і щось уже зовсім мені незрозуміле.  

На столі поруч з мікроскопом лежала купка книжок і стояв маленький 

портрет Івана Мічуріна115. Він був у рамці, хитромудро склеєній з галузок 

дерев – таке може зробити лише мій дідусь.  

Одна книжка була розкрита. Я побачив підкреслені червоним олівцем 

окремі рядки. Збоку лежав і олівець. А на одній з поличок красувалося 

величезне червонувате яблуко. Воно було таке привабливе, що я мимоволі 

простягнув до нього руку. 

– Візьми-візьми. Подивись, – посміхнувся дідусь. 

– Оце так плід! Усім яблукам яблуко! – захоплено вигукнув я, узявши 

плід обома руками. 

– Це апорт. Сорт такий. Цього року перше вродило. Вага сімсот 

тридцять сім грамів, – пояснив дідусь. 

Я з повагою роздивився яблуко. 

– А навіщо оці склянки, гілочки та все інше? – поцікавився я. 

– Тут вся історія саду. Навіть історія окремих дерев. Їхні хвороби і, так 

би мовити, досягнення. Та про це згодом. А тепер давай підкріпимося. 

Ми з’їли по кілька бабусиних пампушок. Дідусь також почастував мене 

і яблуками. Але красень апорт знов зайняв своє місце на полиці. Це яблуко 

повинно зберігатися для історії. Так сказав дідусь. 

Відпочивши в лабораторії, я подався до моря купатися. Крокував 

Сухим яром.  

Який все-таки широченний цей яр! А скільки легенд і всіляких казок 

розповідав мені про нього дідусь. І розбійники жили тут. І золото ховали у 

якійсь печері. І зачароване місце десь тут є – там здавна захована вода, – і ще 

багато всякої всячини… 

До вечора купався я в морі, якого не бачив три роки. Але, щоб не робив 

– пірнав, плавав, грівся-засмагав на гарячому піску, йшов уже під вечір до 

садка – увесь час мене переслідували слова Кулерика: «Секретний похід. 

Ідемо відкривати таємницю». 

І навіть коли після вечері я ліг спати в лабораторії за фанерною 

перегородкою, ота думка про секретний похід вишнівських хлопців-

краєзнавців не виходила в мене з голови. 

                                         
115

 Іва́н Володи́мирович Мічу́рін (нар. 15 (27) вересня 1855, Рязанська губернія, Російська 

імперія – пом. 7 червня 1935, Мічурінськ, Тамбовська область, СРСР) – російський біолог і 

селекціонер-помолог, автор багатьох сортів плодово-ягідних культур.  
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3. Нічна розмова 
 

Я прокинувся серед ночі від галасу: за стіною лабораторії виразно 

чувся сердитий голос мого дідуся, йому відповідав чийсь писклявий голосок. 

– Ну, ось, голубчики, ми і прибули. Прошу в лабораторію, – скачав 

комусь дідусь. 

У відповідь хтось зарепетував:  

– Свириде Яковичу, відпустіть нас! Ми не по яблука прийшли в садок... 

– Кому кажу: заходьте! – суворо наказав дідусь. 

Двері лабораторії відчинились і хтось увійшов. Я, звичайно, не міг 

бачити нічних «гостей», але добре чув, як часто й уривчасто вони дихали. 

Потім чиркнув сірник – дідусь засвітив ліхтаря. 

У перегородці, за якою я спав, знайшлася досить широка шпарка116. Я 

притулився до неї і ледве не скрикнув від подиву: на порозі стояв Кулерик, а 

за ним – довготелесий хлопець в окулярах. 

– Ого! Сам Академік завітав сюди яблука досліджувати, – здивувався 

дідусь. – А з ним, значить, і наш сусіда Валерик. Цього я не чекав! Ну, а 

тепер поговоримо. Сідайте на лаву. Розповідайте.. 

Треба сказати, що я враз розчарувався: «Так ось, значить, яка вона – 

Кулерикова таємниця!.. Яблука прийшли красти! А я-то думав!..»... 

Тим часом нічні «гості» вмостилися на краєчок лави біля стіни і обидва 

мовчали. Ліхтар стояв навпроти і мені добре було видно їхні обличчя.  

Виявилося, що я знав того, хто в окулярах. Він був зовсім не схожий на 

справжнього академіка. Правда, великі окуляри в роговій оправі і справді 

дещо надавали йому вченого вигляду. Сам же він був сутулий, довгов’язий, а 

на довгій шиї – маленька голівка з гострим, як у півня, носом. На голові ж у 

нього стирчав звичайний, кольору пшеничної соломи, чубчик.  

Академік тримав себе з гідністю, а Валерик нахабно оглядав колекції 

дідуся, нібито він прийшов сюди саме для цього, як у музей. Ну цьому 

Кулерику я ніколи тепер не пробачу його секрет. Це я твердо вирішив!..  

З-за свого укриття я продовжував спостерігати за нічними гістьми. 

– Що там, діду Свириде, розповідати, – порушив мовчанку Академік. – 

У поході ми. Сухий яр досліджуємо. 

– Вірніше, колгоспні яблука, – дошкульно вставив дідусь. 

– Ні-і-і! – замотав головою Академік. – Яблука нас не цікавлять. Зовсім 

не цікавлять. У Сухому яру ми шукаємо воду. Заночували біля моря. Правда, 

вже після вечері заглянули в садок за десертом. 

– За десертом! – гмикнув дідусь. – Сказано: Академік! Слівце яке 

вліпив. Ось я вам зараз як всиплю на десерт!.. 

– Ми падалицю підбирали, – втрутився в розмову Кулерик. 

– Падалицю?! А як же це ви потрапили аж на саме верховіття яблуні? 

Переплутали вночі, де небо, а де земля?! – Дідусь трохи подумав і додав: – 
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 Шпа́рка – зменшувальне до «шпарина» («вузький довгастий отвір; щілина»).  
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Знаєте що. голубчики, я, мабуть, про вас Василю Петровичу, директорові 

вашої школи, розкажу. 

– Не треба директорові! – в один голос заволали нічні «гості». 

– Ви вже краще відпустіть нам по парочці гарячих. А директорові не 

треба, – запропонував Академік. 

– Гарячих, кажеш?! Не завадило б! Але не маю права на це. 

Дідусь замислився. Він зняв бриля, поправив галстук. Потім поважно 

продовжив:  

– Одне слово, це питання, як кажуть на зборах, вичерпане. Тепер 

розкажіть мені, як це ви додумались шукати воду в Сухому яру? Адже він 

сухий. Чуєте? Су-ухий! Тобто, ніякої води. Сухо. Ясно?!. 

– Ми знаємо, що тут була вода. Багато води, – упирався Академік. 

– Сам знаю, що вода тут була. Ще, мабуть, твій батько на світ не 

народився, як я цей яр весь винишпорив. Кожний горбик обдивився. Землю 

перенюхав!.. – Дідусь захопився і гаряче говорив далі. – Вода таки була, і не 

якась там стихійна, а «розумна». Ціла іригаційна система!..  

При цих словах хлопці подивилися один на одного. Дідусь це помітив і 

промовив: 

– Так-так, я не жартую і не вигадую! Залишки валів та усяких там 

перемичок і досі можна бачити. А дикий виноград! Звідки, скажіть на 

милість, у нашому Приазовському степу дикий виноград узявся? Га? – 

напосідав на хлопців дідусь.  

А хлопці (я бачив їхні обличчя), роззявивши рота, ловили кожне його 

слово:  

– А от куди поділася вода, хто її перекрив – залишається таємницею. 

Великою таємницею. 

Нічні гості виявилися досить цікавими. Я з кожною хвилиною все з 

більшим інтересом слухав цю розмову. 

– На камені написано, де вода схована, – зауважив Кулерик. 

– Це ж на якому камені? Що за Солоним клином біля скелі Сича 

весною трактористи виорали? – поцікавився дідусь. 

– Ага, на ньому самому, – кивнув головою Академік. 

– Дивився я на той камінь. Цікава штучка. Щось таке на зразок ребуса 

на ньому. Хитромудрий малюнок вирізьблений, а що він означає – не 

збагнеш. Гадаю, що це якісь дурниці. Як би вам сказати?.. Одне слово, 

десертний малюночок... 

– Як це... десертний? – підскочив Академік. 

– Дуже просто, – посміхнувся мій дідусь. – Мабуть, отакі, як ви, 

шибеники, ночували там, а після вечері, так би мовити, на десерт, складаним 

ножем і надряпали на камені якихось там бісенят. А для більшої ваги 

закопали камінь у землю. Нехай, мовляв, хтось із дурнів голову поламає-

посушить. Ось і знайшлись такі. 

– Помиляєтесь, Свириде Яковичу, – гаряче заперечив Академік. – 

Малюнок на камені – ключ до розгадки цієї таємниці. Я вважаю, що це скіфи 

залишили свою позначку про воду. Вони, мабуть, і закрили її. Ми маємо 
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розгадати таємницю цього каменя. Ми... 

Було просто дивовижно, як враз змінився Академік. Він уже майже 

кричав, активно розмахував руками, а його чубчик так підплигував, ніби в 

лабораторію вдерся шалений вітер. Окуляри сповзли на кінчик носа, і я 

побачив гарячі, як вуглики, очі Академіка. 

Правду кажучи, мені дуже сподобався такий Академік. Я у своєму 

житті ніколи ще не бачив справжніх академіків, але мені здається, що вони 

бувають саме такі, коли захищають свої погляди, ідеї, свої гіпотези... 

Ненароком я глянув на дідуся. Чесно кажучи, він мене вразив ще 

більше. Заворожений, він не спускав очей з цього очкастого хлопця. Дідусь 

навіть не поправляв своїх вусів, що зазвичай робив у той час, коли слухав 

співрозмовника. 

Коли Академік раптом замовк, дідусь вигукнув: 

– Люблю гарячих людей! Люблю! Шукайте цю зачаровану воду і не 

забувайте: джерело в Сухому ярі – це не лише нові садки, виноградники, 

огірки, помідори та цибуля – це додаткові сто гектарів родючої землі. 

– Якої землі? – разом вигукнули нічні гості. 

– Питаєте, якої землі? А солончаки, Солоний клин за садком у вершині 

балки, знаєте? Там цілих сто гектарів вмираючої землі. Ростуть на ній лише 

кермеки117 та різний бур’ян, який і кози не їдять. Як же утворились ці 

солончаки на нашій родючій Приазовській рівнині, де до ґрунтової води 

треба копати та й копати?  

Дідусь гарячився, говорив швидко, і видно було, що висловлював свої 

заповітні мрії:  

– Я переконаний, що тут землю підтоплює вода якогось закритого, 

сильного джерела. Там, на поверхні ґрунту, вода випаровується – ось вам і 

солончаки. А коли воду спустити, відкрити джерело – солончаки пропадуть. 

Земля знову стане родючою. Отакі справи, хлоп’ята, – стомлено і вже тихіше 

проговорив дідусь. 

Він дістав із кишені носову хустинку й витер спітнілий лоб. Потім 

заговорив уже зовсім спокійно: 

– От що значить джерело Сухого яру! Директора вашої школи я, 

мабуть, таки не стану турбувати. А цей... як його, ага, десерт для таких 

дослідників завжди знайдеться. Тільки самі не лазьте у садок, заходьте прямо 

до мене, сюди до лабораторії. А тепер давайте вашу торбинку. 

Кулерик спритно витяг з-під пахви акуратно згорнутий рюкзак. 

– Посудина у вас підходяща – жартома зауважив дідусь. – Ану, 

Валерику, міцно тримай!.. 

Він витяг з-під лави кошик з яблуками і висипав їх у рюкзак, який 

обома руками тримав Кулерик.  

– Тепер ідіть. Бо ще вас удома кинуться, куди ви запропастилися... 

Дідусь пішов проводжати нічних гостей, а я довго не міг заснути. 
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 Ке́рме́к – трав’яниста або напівкущова багаторічна рослина, що має в корінні дубильні 

речовини й барвники.. 
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Лежав з відкритими очима і пригадував всі подробиці нічної розмови. «Так 

ось вона яка, Кулерикова таємниця! Нічого собі! – думав я. – Що це за 

малюнок на камені? Де він? Ага, біля скелі Сича» – пригадав я. І вирішив 

ранком відшукати цей камінь з таємничим малюнком. 

 

 

4. Я пробую розгадати таємничі малюнки 
 

Мій дідусь ще спав, коли я вирушив на розшуки каменя з малюнком. З 

собою я взяв у сумку лише кілька яблук, альбом і олівці. Вийшов у садок. 

Було ще темно, тільки там, де сходить сонце, золотавим віялом починала 

розсипатися ранкова зоря.  

Попрямував я на північ, де, наскільки я розумів, за садком мав би 

починатися Солоний клин. Мені ще не доводилося бувати в тих місцях, але 

страшенно кортіло самостійно та якомога швидше знайти скелю Сича і 

камінь з малюнками, про який говорили нічні гості. 

Дідуся я навмисне ні про що не питав, аби зберегти в таємниці мої 

розшуки. Так було цікавіше, а ще я мріяв все ж таки своєрідно «помститися» 

Кулерику і першим відгадати таємницю на камені. Хай тоді шморгає своїм 

ґудзиком-носом стільки, скільки схоче. 

Коли садок лишився позаду і я вже крокував по узбіччю яру, зійшло 

сонце. І тут я одразу ж помітив скелю. Вона таки справді нагадувала 

велетенського сича, що сидів на горбку. 

«Це і є скеля Сича», – зрадів я і попрямував до кам’яного птаха. 

Усе частіше й частіше почали попадатися уламки сірого граніту, а 

також невеличкі, вкриті зеленим лишайником скелі. Подеколи траплялися 

низькі й коряві шовковиці, кущі шипшини та терну. 

Коли я був уже поблизу скелі, вигляд її якось змінився, і вона вже 

зовсім не нагадувала птаха. Це була звичайнісінька скеля, схожа на копицю, з 

двома печерками на вершині, які здаля нагадували круглі очі сича. 

Одразу ж за скелею, аж до горизонту, їжачилася золотиста лискуча 

стерня. 

Скеля є, а де ж той камінь? Я кілька разів обійшов довкола «Сича», 

проте так нічого цікавого і не знайшов. Далі я попрямував путівцем у поле, 

довго ходив стернею, одначе й тут мої пошуки були марними.  

Хотів уже повертатись у садок і раптом побачив великий плескатий 

чотирикутний камінь, що лежав узбіч дороги. Його, мабуть, відтягли сюди з 

поля, щоб не заважав тракторам. 

Я наблизився до каменя і одразу ж помітив довкола нього прим’яту 

траву, чимало зібганих обгорток з-під цукерок та лушпайки з-під насіння 

соняхів. Мабуть, це були сліди активної діяльності «таємної експедиції» 

Академіка. Мені перехопило подих: певно, це і є той камінь з малюнками, 

про який розповідали хлопці моєму дідусеві! 

Я жадібно заходився оглядати його. Спершу ніяких малюнків не 

помітив. На гладенькій поверхні темно-сірого граніту чорніли, здавалося, 
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випадкові подряпини, якісь крапки та кола. Лише уважно придивившись, я 

переконався, що то і є малюнки, про які говорив Академік.  

Вони розташувались у кілька рядів посередині каменя. Передовсім я 

вирішив перевірити, чи правду казав дідусь про «десертний малюнок». 

Складаним ножем я спробував подряпати камінь, але з цього нічого не 

вийшло: лезо ножа щербилося, а на граніті не лишалося майже ніякого сліду. 

Складаним ножем нічого тут не зробиш – переконався я.  

Тоді я дістав із сумки альбом та олівці, і, зручно розмістившись, почав 

якомога точніше перемальовувати в альбом усе те, що бачив на камені.  

Незабаром у моєму альбомі проступили контури досить цікавих 

малюнків. Шість людських рук з розчепіреними пальцями. Всі руки були як 

руки, з п’ятьма пальцями, тільки на крайній справа не вистачало одного 

великого пальця.  

Над руками розташувалася досить кумедна фігура, схожа на циркуль із 

широко розставленими ніжками; далі йшло зображення в профіль голови 

бородатої людини, ліворуч – звіреня: чи то пацюк, чи то ховрашок; під 

мордою звіреняти – маленьке кружальце, а ще нижче якась штукенція, що 

нагадувала ручку звичайної пічної заслінки. І аж на самому краю каменя – 

велике півколо, від якого розбігалося кілька променів. 

Усі малюнки були підкреслені двома широкими хвилястими лініями, 

які тягнулися через весь камінь. 

Перемалювати таку силу-силенну фігур виявилося справою нелегкою. 

Уже сонце добре припікало, коли я нарешті скінчив роботу. Ну, ось, здається, 

і все! Таємничий малюнок був у моєму альбомі, і я зібрався вже повертатись 

додому, щоб десь у холодочку взятися за його розгадку, коли це раптом 

помітив маловиразні рисочки з лівого боку каменя, якраз там, де була 

зображена перша рука з розчепіреними пальцями. 

Граніт був тут досить забруднений. Я нарвав трави і старанно витер 

камінь. Рисочки з’єдналися і вималювався дуже чіткий обрис якоїсь знайомої 

мені людської постаті. Я звернув увагу, що цей малюнок був виконаний 

краще за всі інші. Окрім того, до нього торкався великий палець першої руки. 

Де ж я бачив щось подібне? Що нагадувала ця згорблена стареча 

постать? Довго розглядав цей малюнок і ніяк не міг пригадати. 

Я думав про це і коли повертався у садок. Думав і потім – тоді, коли 

повертався до Вишнівки. І таки пригадав. Та це ж звичайнісінька кам’яна 

«баба»! Їх багато бовваніє біля воріт наших вишівських селян. 

Дідусь казав мені, що ці «баби» колись стояли на половецьких могилах 

у степу. Так то воно так. Одначе всі кам’яні постаті, які я досі бачив, 

неодмінно тримали руки складеними на животі, а на цьому малюнку була 

зображена людина, яка упиралася своїми незграбними товстими руками в 

стегна, немов приготувалася танцювати. . 

Розгадувати зміст таємничих малюнків я почав того ж дня. Ця робота 

настільки захопила мене, що я цілими днями відсиджувався у дідусевому 

садку. Кожну постать я перемальовував на окремі аркуші і потім складав ці 

аркуші в найрізноманітніших варіантах.  
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Спершу мені здавалося, що малюнки зображують танці давніх людей, а 

може, навіть і похорони якогось вождя племені. Однак незабаром я зрозумів, 

що помиляюся. Знову і знову вдивлявся в кожний малюнок, намагаючись 

прочитати його таємничий зміст. 

Урешті-решт дійшов висновку, що «циркуль» – це ноги крокуючої 

людини, а звірятко – треба думати ховрах; кружальце біля нього – нірка, а 

коло з променями – сонце, яке сходить.  

А що ж означають оці шість рук з розчепіреними пальцями? І чому 

саме шість? Чому одна рука була без великого пальця?  

Я довго обмірковував ці питання. А коли одного разу побачив, як 

бабуся відраховує на пальцях дні, що залишалися до мого від’їзду, то мені 

спало на думку – а чи не означають ці двадцять дев’ять пальців рахунок? 

І справді, якщо й тепер люди, рахуючи, користуються пальцями, то в 

давнину, коли не було рахівниць, ніхто не знав арифметики, та й цифр, 

мабуть, ще не існувало – напевне, все лічили на пальцях. Але що ж означає 

цей рахунок? Може, кількість днів чи, наприклад, кроки? На користь 

останнього говорило те, що над пальцями зображені крокуючі ноги. А коли 

так, то де ж треба міряти?  

Цього я вже не міг збагнути. От якби оця намальована «баба» стояла 

де-небудь в Сухому яру, тоді інша справа. Мабуть, від неї треба було б 

лічити кроки. Бо ж пальці першої руки торкалися «баби». Але де шукати цю 

згорблену постать? Та й чи існує вона взагалі? 

Усе частіше мені спадало на думку, що дідусь таки мав рацію: малюнки 

ці – справжня дурниця. У такі хвилини мені хотілося все кинути і піти до 

дідуся в садок або до моря. Але в уяві поставали Сухий яр, виноградники й 

садки. А вода, така блакитна, котилася по дну квітучого яру. І тоді я знову 

набирався терпіння і брався за чергову спробу розшифрувати малюнки. 

Здається, десь на четвертий день напружених, проте марних роздумів 

моє терпіння остаточно вичерпалося. Тому я зібрав усі малюнки і заховав їх у 

спальні на етажерці, а сам помчав купатися до моря. 

Хотілося добре відпочити від своєї кількаденної розумової роботи. Та й 

узагалі тепер не обов’язково було сидіти у вишняку і тримати перед носом 

малюнки: я їх знав напам’ять до найменших подробиць. 

Повернувся у той день у Вишнівку я надвечір. Зайшов у хату. Бабуся 

сиділа біля столу і щось уважно розглядала. Вона навіть не обернулася на мої 

кроки. Що ж це вона там роздивляється? Я тихенько підійшов до столу і 

завмер: на столі лежали всі мої малюнки. 

– Бабусю! Це дивитися не можна! Це секрет! Таємниця! – заволав я у 

відчаї на всю кімнату, мов якийсь поранений звір. 

Від несподіванки бабуся здригнулася, а затим уже спокійно відповіла: 

– Теж мені секрет! Та оцього діда Фоку вся Вишнівка знала – і вона 

тицьнула пальцем на малюнок кам’яної «баби». 

– Я-а-кий Фока?! – здивувався я. 

– Який Фока? Ти знаєш, онучку, що ми зі Свиридом, з дідусем твоїм, 

значить, і познайомилися біля цього ідола. 
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Я кліпнув очима:  

– Бабусю, будь ласка, розкажіть мені про цього Фоку, – заблагав я. 

– Та що там розказувати, дитинко. Воно і так ясно. За царя у Вишнівці 

клубу не було? Не було. Так ось, усі вишнівські хлопці й дівчата збиралися та 

пісні співали саме біля цього кам’яного діда. А на релігійні свята ще й 

прикрашали його квітами. 

– Де ж стояв цей Фока? 

– Де ж йому було стояти? Звісне діло, за селом стояв. Якраз там зараз 

клуб збудували. А його вивезли вчені у музей якийсь. 

– Давно? 

– Та років, мабуть, з двадцять тому. 

«За селом? Не підходить!» – гарячково думав я. 

– А, може, до цього того бабу-діда Фоку відкілясь привезли? – 

розпитував я бабусю. 

– Ось цього не можу сказати. Стривай, таки привезли, а звідкіля – не 

пам’ятаю. У Дубівці живуть тітка Никифор і літописець дід Баляба118. Так 

вони, мабуть, це знають. Заспівувачами були тоді... 

– Тітка Никифор?! Літописець? – здивувався я. 

– Еге ж, тітка Никифор і літописець, – лукаво посміхнулась бабуся. – 

Ось тільки навіщо тобі все це треба? І де ти перемалював цю статую? – тепер 

уже на мене насіла бабуся. 

Я сказав, що це мій великий-великий секрет, і мерщій утік з хати. 

Ладен був одразу ж бігти у Дубівку. Це сусіднє село, що біля самого моря. 

Бо, певно, цей дід Фока ховає в собі розгадку таємниці джерела Сухого яру.  

Але згодом я роздумав. Ні, самому не цікаво. Тому я вирішив піти 

наступного ранку до Академіка додому. Я вже знав, що жив він на краю села, 

біля водокачки. 

 

Ранком я зустрів Василя Петренка, тобто – Академіка, біля його воріт. 

– А-а-а, цілинник Генка! Радий вітати, – простягнув він мені руку. 

– Доброго ранку! Васю, у мене до тебе – важливий секрет! – тихо і 

поважно промовив я. 

– Ха, який це може бути у тебе секрет, до того ж ще й важливий? Ну, 

добре, ходімо у резиденцію, розкажеш, – поблажливо мовив Васько. 

Проминувши двір, ми вийшли на пустир, серед якого стояв досить-таки 

величенький очеретяний курінь, а над ним стирчала жердина з блакитним 

вимпелом на верхівці. Пізніше я дізнався, що школа цього літа була зачинена 

на ремонт, а тому сільські юні краєзнавці зробили собі цей курінь, назвавши 

його «Резиденцією знавців краю». Вдало все-таки придумали. А той вимпел – 

то їхній розпізнавальний знак, щось на зразок прапора. 

У курені було багато цікавого. Одразу ж біля входу на шматку фанери 

                                         
118

 Як свідчить сам О. Я. Огульчанський, персонаж діда Баляби був узятий із життя. Він жив у 
селищі Куликова балка на берегу Азовського моря. Його літопис, над яким він працював понад 

пів століття, використовувався вченими Ленінграда, Харкова, Севастополя. Помер літописець в 

середині 1950-тих років. 
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була прикріплена саморобна велика схема Сухого яру. На ній жирним 

хрестом було відмічено… те місце, де лежав камінь з малюнками! Поруч 

висіло з десяток полинялих рюкзаків і зо три гербарні сітки.  

Окремо на гачках красувалися два закіптявілі казанки. А в дальньому 

кутку лежав цілий склад лопат і сапок. Тут же, прямо на соломі, у безладді – 

перебували стоси книжок у подертих палітурках.  

У центрі – стіл, якщо, взагалі, можна назвати столом чотири забиті в 

землю кілки, до яких було прибито щит із необтесаних дощок. На цьому 

столі я побачив розгорнутий аркуш ватманського паперу розміром у чотири 

альбомних листа. На ньому олівцем непогано було намальовано малюнок з 

каменя Сухого яру. 

Я одразу помітив – кам’яної «баби» на ньому не було. Проморгав, 

значить, її Академік, не здогадався стерти бруду з каменя. 

– Розгадуєш?! – підморгнув я Академіку. 

– Еге ж! Генко, а ти звідки знаєш? – здивувався той і поспіхом прикрив 

капелюхом малюнок.  

– Не лише знаю, а дещо з цієї таємниці навіть розгадав, – урочисто 

відповів я Василю-Академіку. 

– Так я і повірив! Кинь розігрувати, – недовірливо покосився на мене 

той і поправив окуляри. 

– Зараз повіриш! Ось, полюбуйся! 

Розгорнувши свій малюнок, я заходився розповідати Академіку свої 

міркування щодо рук на малюнкові. Академік слухав мене не дуже уважно, 

навіть позіхнув, делікатно прикривши долонею рота.  

Я образився і хотів було згорнути свій малюнок. Та щойно я повідомив 

про діда Фоку... Ой, що зробилося з Академіком! Він почав підстрибувати, 

розмахувати своїми довжелезними ручищами і, здавалося, на деякий час 

утратив від хвилювання мову. 

Нарешті його прорвало: 

– Ти, Генко, голова! Ну прямо-таки геній! Це ж справжнє відкриття! 

Вважай, таємниця Сухого яру в наших руках. Ми перемогли!.. Скіфське 

джерело наше!.. 

Василь ще щось кричав, енергійно розмахуючи руками. А потім 

заспокоївся і сказав мені: 

– А твоє повідомлення щодо пальців – для нас не новина. Ми це вже 

розгадали. Більше того, ми гадаємо, що треба відраховувати кроки на схід, а 

воду шукати на глибині ховрахової нори. 

І тут Академік знову заметушився. 

– Треба негайно скликати наш актив! 

Він вийшов з куреня і різко смикнув за шнурок. Блакитний вимпел 

плавно сповз на очеретяний дах, а замість нього на верхівку щогли повільно 

поповз червоний прапорець. 

Невдовзі прибігла задихана дівчинка у строкатому сарафанчику. Вона 

привіталася і тихенько сіла на лавку біля стіни. Слідком за нею поважно 

увійшов високий рудий хлопчина. Він був одягнений франтувато: модна 
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куртка, голубі штанці «кльош», але... босий. 

Я придивився до нього і впізнав колишнього мого однокласника Петра-

поета, по прізвиську Петьпот.  

– Доброго дня! Що-небудь важливе? – поцікавився він. 

– Дуже важливе, – відповів Академік. 

Петьпот байдуже подивився на мене і сів поруч з дівчинкою. Потім 

прибігли одразу чотири незнайомих хлопчаки. Останнім з’явився Кулерик.  

Ось кого я весь час чекав! Побачивши мене, Кулерик збентежився і 

позадкував до виходу, а потім опанував собою і все ж таки примостився 

скраєчку лавки, і почувався, видно, ніяково… 

 

Уже ввечері ми разом із Кулериком поверталися додому. Завтра зранку 

нам доведеться йти в Дубівку, де ми маємо розшукати тітку Никифора і діда 

Балябу. Так на зборах одностайно вирішили краєзнавці. 

Кулерик ішов поруч, мовчав і сопів, певно, про щось міркуючи. І ось 

він, мабуть, набравшись духу, попрохав мене розказати, як це я умудрився 

розгадати таємницю діда Фоки... 

– Секрет, – одрубав я, і, наслідуючи Кулерика, багатозначно шморгнув 

носом.  

Це була моя помста цьому зазнайці. Кулерик одразу замовк. Він 

демонстративно пішов кудись убік, а потім увесь час плентався позаду. 

Наздогнав мене вже біля самого дому. 

– Геко, давай миритися. 

– А хіба ми сварилися? Ми тільки кви́ти119 з тобою, – сказав я. 

Кулерик ураз повеселішав. 

– Гаразд! Тоді завтра зустрінемося на лавочці під нашою хатою. Рівно о 

п’ятій. Не проспи! – бадьоро гукнув він і побіг додому… 

 

 

5. Ми в Дубівці 
 

О п’ятій годині ранку я, мов той вартовий на бойовому посту, вже 

стояв біля Кулерикової хати. Але неподалік лавочки нікого не було, коли не 

брати до уваги сірого рогатого цапа, який солодко спав під кущем бузку.  

Трохи почекавши, я обережно обійшов цапа, бо вже познайомився з 

його задиркуватим характером і на своїй спині спробував міцність його ріг.  

Де ж все-таки Кулерик? Невже спить? 

Підійшов до воріт, заглянув на подвір’я і побачив Оленку – сестру 

Кулерика. Вона чистила картоплю біля каби́ці120.  

Побачивши мене, дівчина промовила, сміючись: 

– А твій друзяка ще додивляється сьомий сон! 

                                         
119

 Квит – 1) те саме, що квита́нція; 2) розрахунки закінчено. Ми кви́ти з тобою = ми з тобою 

розрахувалися (= ми не боржники один перед одним). 
120

 Каби́ця – відкрита літня піч (кухня) у дворі або в садку.  
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– Як це додивляється?! – обурився я. 

– Та дуже просто. Он він на розкладачці, – показала вона рукою на 

альтанку. – Піди полюбуйся!.. 

Я зазирнув до альтанки. Дійсно, там Кулерик, носій великої таємниці, 

натхненно задавав хропака. Я сердито потряс його за плече. 

Хропун розплющив очі, спросоння потер кулачком круглий ніс. 

– А, це ти, Геко... Дуже приє-є-ємно… То вже п’ять годин?.. – солодко 

потягнувся він. – Посидь трошки, а я того... ще трохи подрімаю, такий 

цікавий сон… – і повернувся на другий бік. 

Я пригадав оте його вчорашнє: «Рівно о п’ятій. Не проспи!». То хто з 

нас є спанько?!  

Обурений я знову заходився його трясти – цього разу щосили. 

– Відчепися, – буркнув Кулерик, – дай хоч трошки поспати. Ще 

встигнемо в Дубівку. До вечора ще о-го-го... 

– Отакої!. – вирвалося в мене. – А як же наша угода? І для чого я тоді 

поспішав сюди на п’яту?!.. 

Відповіді на свої запитання я не почув… 

Зрештою я свого домігся і таки підвів його на ноги. Сердитий Кулерик 

мовчки сяк-так умився, вліз у штани, надів сорочку і строкату тюбетейку. І 

ми рушили... 

Коли ми вже відійшли з півкілометра від села й простували звивистою 

дорогою поруч із заростями кучерявого глоду, Кулерик несподівано шугнув 

під кущі. 

– Щось я втомився! Давай трохи відпочинемо, – запропонував він. 

– Може, ще й подрімаємо? – в’їдливо запитав я. – Ти що, очманів? 

Ходімо! 

Але Кулерик уже розлігся на траві під кущем. 

– У мене немає охоти тюпати аж десять кілометрів до тієї Дубівки, – 

промимрив він ліниво. – Краще ми прокотимося на машині. 

– На якій це машині?!  

– На «Волзі» махнемо, – промямлив Кулерик. 

У мене складалося враження, що він просто глузує з мене. І тому я 

розсердився не на жарт. 

– Ну і лежи собі, спанько нещасний. Теж мені краєзнавець знайшовся! 

– зі злістю кинув я і пішов далі. 

Кулерик залишився під кущем. «Ну і супутничок дістався мені. Ледар, 

якого світ не бачив», – злостився я, шльопаючи по холодній куряві...  

Та не встиг я ступити й сотні кроків, як позаду загуркотіла машина. Я 

озирнувся. З-за повороту вигулькнула… «Волга». А з-під куща одразу ж 

виринула голова Кулерика. Я з цікавістю спостерігав за своїм супутником. 

Помітивши машину, Кулерик вискочив на шлях і, зірвавши свою 

тюбетейку, замахав нею над головою. 

«Теж мені пасажир. Босоногий! Яка це «Волга» підбере такого 

жовторотика?!.», – подумав я. Однак раптом сталося диво: порівнявшись з 

Кулериком, машина загальмувала. Якийсь незнайомий мені водій гостинно 
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відчинив дверці голубої красуні, і мій супутник шмигнув всередину. 

«Оце так Кулерик!» – здивувався я. За хвилину вже й сам сидів у 

машині. 

Закинувши ногу на ногу, Кулерик поважно сидів на м’якому сидінні 

поруч із водієм і з підкресленою недбалістю говорив з ним, а на мене навіть 

не звертав уваги, нібито я зовсім не існував. 

Не відриваючи очей від шляху, шофер (я бачив лише його розкішну 

шевелюру і рівно поголену потилицю) благально просив: 

– Валерику, зроби добре діло! Давай махнемо!.. 

– Та щось не хочеться, дядьку Мефодію, – промовив Кулерик. 

– Ну, що тобі, жалко? Я додам ще рябенького, – продовжував благати 

водій. 

– Рябенького? – обурився Кулерик. – Знайшли чим здивувати. Ха, 

рябенького! Та мені, дядьку Мефодію, і чорновухого не треба за такого 

красеня. 

За десять-дванадцять хвилин їзди співрозмовники так і не дійшли 

згоди. Увесь час згадували якихось «рябеньких», «чорновусих», «білявих», 

«безхвостих», «чорноногих» і навіть «конопатих» істот. 

Я почував себе ніяково, бо мимоволі ніби підслухав чужу таємницю… 

 

Коли ми вже крокували вулицею Дубівки, я запитав свого приятеля, 

хто це нас так люб’язно підвіз. 

– Це наша колгоспна «Волга», а водій – це дядько Мефодій, – пояснив 

він. – Щодня о шостій годині ранку він виїжджає у Дубівку за нашим 

заступником голови колгоспу – Степаном Хомичем, який тут живе..  

– Зрозумів. А про яких це «рябеньких», «білявих», «безхвостих» та 

інших тварин ішла мова? – поцікавився я. 

– А ти сам як гадаєш? – відповів питанням на питання Кулерик. 

– Певно, про кроликів?  

– Точно! – вигукнув товариш. – А шофер – у-у-ух який завзятий 

кролівник. Ну, а в мене тепер теж чимало кролів. Нещодавно моя кролиця 

Пушинка такого красеня привела, що аж дух захоплює. Ти розумієш? –

 гарячився Кулерик.  

Я кивнув головою. А Кулерика несло далі: 

– У кроленяти ніжки по коліна і хвіст білі-білі, немовби сметаною їх 

хто вимастив, а саме – чорне, і на лобі руденька зірочка. Приглянувся 

дядькові Мефодієві цей красень зі страшною силою. Ось вже третій тиждень 

мої пороги оббиває. Давай, каже, мінятись на що хочеш – і край!..  

Я слухав товариша й намагався зрозуміти чи правду він каже, чи ні. А 

той похвалявся далі: 

– Ну й накатався ж я за цей час на «Волзі»! – Кулерик самовдоволено 

підбив тюбетейку на маківку. – Думаю ще з тиждень помурижити його. 

Покататися ще охота. А там і поміняю. Жаль мені все-таки дядька Мефодія. 

Він схуд навіть... 
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Ми довго чимчикували безлюдною вулицею: Дубівка була в степу, на 

жнивах. А нам обов’язково треба було зустріти кого-небудь, щоб розпитати, 

де живе ця таємнича тітка Никифор. Нарешті нам пощастило. На розі ми 

побачили якусь стареньку бабусю. Підійшли ближче. 

– Здрастуйте, бабуню! Підкажіть нам, де живе тітка Никифор, – чемно 

попрохав я. 

– Це що ж, наш сільський молотобоєць121, значить? Дивіться – он там, 

край вулиці, хатка під червоною черепицею. Ось бачите, навпроти отієї 

великої тополі. Там він і живе. 

– Нам, бабусю, молотобійця не треба. Нам треба побачити тітку 

Никифора, – уточнив я. 

– Та про кого ж мова, про тітку Никифора я й кажу!.. – сердито 

відповіла бабуся. 

Ми подякували їй і пішли до тополі, яка виднілася в кінці вулиці. Біля 

хати під червоною черепицею ми зупинились. За низьким тином у дворі ми 

побачили діда, який сидів за столиком під яблунею і підрізував вуса 

«самобрийкою». 

– Це якийсь борець. Не інакше, – тихо промовив Кулерик. 

Справді, за столиком сидів могутній дідуган у безрукавці. Я звернув 

увагу на його мускулясті руки і здоровенний червоний ніс, що стирчав серед 

намилених щік, як стиглий баклажан. 

– Доброго ранку! Можна зайти? – несміливо поцікавився Кулерик. 

– Доброго! Заходьте-заходьте!.. – почувся ніжний жіночий голос. 

Я мимоволі розглянувся довкола, бо не зрозумів, звідки цей голос 

лунав? Жінки ніде не було видно. Оглядався на всі боки і мій приятель. Ми 

нерішуче тупцювали біля воріт. 

– Та заходьте ж! Або геть з очей! – розсердилася «невидима» жінка. 

Ми зайшли у двір. Дід-силач у цей час тримав лівою рукою свій ніс, а 

правою – бритву і чиркав нею десь у куточках рота. Мені здавалося, що він 

не звертає на нас ніякої уваги. 

– Розповідайте, з чим завітали, – знову ми почули жіночий голос, який 

звучав уже більш лагідно. 

Еге ж! Та то ж говорив цей дід!!! 

Від подиву я аж закляк на місці. «Оце дід артист! Ти ба, як він змінює 

голос! Прямо завидки беруть»,– промайнуло в моїй голові.  

Але час було починати розмову. Інакше дійсно нас просто виженуть з 

двору, як стопроцентних роззяв. Я вже здогадався, що оцей дід-богатир і є 

тітка Никифор. 

– Ми прийшли попросити Вас розповісти про кам’яного діда Фоку, – 

видавив із себе я. 

– Про кого? – перепитав велетень і навіть залишив у спокої свого носа 

та витер рушником намилену щоку. – Про Фоку? Ач які спритні! Фоку 

згадали, – проспівав він тоненьким жіночим голосом. – Пам’ятаю такого 

                                         
121

 Молотобо́єць – помічник коваля, який працює великим молотом; робітник ковальського цеху.  
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кам’яного діда. Авжеж. За Вишнівкою стояв. Здоровенний такий. А навіщо 

він вам потрібний, цей Фока? 

– Це секрет. Великий секрет, – чомусь пошепки мовив Кулерик. 

– А-а-а! Секрет. Розумію. – Дід уважно оглянув нас. – А що ж цікавить 

вас у цьому Фоці? 

– Нас цікавить, звідки саме його привезли у Вишнівку? – вже 

сміливіше спитав я. 

– Звідки його привезли? Ось цього я не знаю. Що не знаю, то не знаю. 

Та ви до діда Баляби загляньте. У нього все записано. Літописець! Він, 

мабуть, записав навіть о котрій годині їв пиріжки з ягодами півсотні років 

тому, – і велетень засміявся.  

Заколихались його могутні груди, і мені здалось, що ось залунає такий 

регіт, від якого гілки затремтять. Але я почув сріблястий ніжний смішок. «От 

артист», – знову здивувався я. 

– А дід Баляба справжній дід? – зірвалося у Кулерика. 

– Натуральний. Сто процентний, – відповів тітка Никифор. – То тільки 

мене тіткою всі величають. А за що, питаю я вас?  

І вже зовсім трагічним тоном він продовжував: 

– Я жертва природного дару! Я – тенор, справжнісінький ліричний 

тенор! На вечорах самодіяльності співаю. Плачуть і сміються люди від моїх 

пісень. У долоні плещуть. І за мій же голос тіткою кличуть. А яка ж я тітка?! 

У мене й робота геть не жіноча. Молотобоєць я. Спочатку я було ображався. 

А потім звик. 

Тітка Никифор пояснив, де мешкає «літописець». 

 

Садибу діда Баляби ми відшукали досить легко. Маленька акуратна 

хата «літописця» виглядала з-за густого вишняку.  

Ми зазирнули у двір. Біля хатки бабуся у білому фартусі доїла велику 

руду козу. 

– Це дід Баляба козу доїть, – запевнив мене Кулерик. 

– Ти що, гадаєш – у Дубівці все навпаки? Сказано тобі: Баляба – 

справжній дід!.. – відповів я і рішуче зайшов у двір. 

– Ви до діда? – спитала нас бабуся, коли ми привіталися. – Заходьте он 

у ті відчинені двері. Він удома. 

Ми заглянули у двері і побачили велику світлу кімнату. Біля вікна 

спиною до нас на табуретці сидів маленький дідок. Над його лисою головою 

стирчав чорний гриф гітари. 

– Доброго ранку! Можна? – запитав я. 

– Прошу до пала-а-ацу-у, – проспівав дід басом. 

– Таки справжній дід, – зрадів Кулерик, і ми сміливо переступили 

порога.  

Дід продовжував бринькати на гітарі й навіть не глянув на нас. Схоже, 

настроював інструмент. Я оглянув кімнату. Вздовж стін стояли книжкові 

шафи, набиті товстими томами. Книги були і на підлозі, і на підвіконнях. 

Куди не глянь – скрізь книги.  
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Посеред кімнати стояв стіл, накритий білою скатертиною, а на ньому 

лежало щось прикрите газетою. 

Нарешті дід оглянувся і мовчки подивився на нас замріяними 

блакитними очима. 

– Сідайте до столу, хлопці. Там мед і хліб. Пригощайтеся-я-а... – 

проспівав він у тон струні.  

Ми вже встигли здорово проголодатись і, звичайно, не стали чекати, 

коли повторять запрошення. А дід все бринькав на гітарі. Іноді він співав 

уривки незнайомих мені пісень. 

Під газетою ми знайшли велику тарілку, вщерть наповнену чудовою 

золотистою рідиною, і хлібину. Одломивши кусень хліба, Кулерик занурив 

його у тягучий мед. Я зробив те ж саме. 

Коли ми наїлися, старий поклав гітару і сказав: 

– Заморили черв’ячка? А тепер, хлопці, кажіть з чим завітали.  

Літописець зовсім не здивувався нашому питанню. Він тільки втупив 

очі в стелю і почав голосно пригадувати: 

– Дід Фока... Фока... Вишнівка... Так... Так... Тисяча дев’ятсот дванад-

цятий рік, здається, квітень. Ага, квітень... двадцять сьомого дня…  

Дід Баляба неквапно наблизився до шафи і відшукав на полиці товсту 

книгу. Так само повільно повернувся до столу і, перегорнувши кілька 

сторінок, урочисто виголосив: 

– Запам’ятовуйте. Читаю... «Об одинадцятій годині ранку квітня 27-го 

дня 1912 року односельчани села Вишнівка Петро Прищенко, Хома Макаров, 

Василь Непийвода та з ними ще шість чоловіків викопали в Сухому ярі 

кам’яну постать. Ця постать стояла біля скелі Сича з її східного боку, якраз 

навпроти великої тріщини між печерками. У висоту ідол мав три аршини122 і 

шість вершків123. Руки статуї упиралися в боки, а на спині нібито намальовані 

виноградні грона і листя. Перевозили постать двома парами волів. Поставили 

її біля села Вишнівки на втіху парубкам і дівчатам. Назвали ідола дідом 

Фокою, бо він скидався на букву «Ф»... 

Ми жадібно слухали сільського «літописця». І кожне слово його 

літопису підтверджувало наш здогад. Тепер таємниця Сухого яру була в 

наших руках! 

Нам було чого радіти. По суті лишалося зробити якусь там дрібничку. 

Треба піти до скелі Сича, знайти місце, де стояв кам’яний Фока. Потім 

потрібно відміряти двадцять дев’ять кроків на схід, викопати заслінку, і з 

таємницею Сухого яру буде покінчено. 

– Ур-р-ра! Вода тепер наша!!! – зарепетував на всю кімнату Кулерик. 

– Яка вода? – насторожився «літописець». 

– Яка вода? Сухоярівська! 

Ми не втрималися і розповіли цьому дідусеві геть усе. 

                                         
122

 Арши́н (заст.) – давня східнослов'янська міра довжини, яка вживалася до запровадження 

метричної системи; дорівнює 0,711 м.  
123

 Вершо́к (заст.) – міра довжини, що дорівнює 4,4 см.  
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– Ви вірите, що в Сухому яру є вода?! – засумнівався «літописець». 

– Упевнені! – відповіли ми в один голос. 

Дід Баляба обійняв нас обох разом: 

– Тепер і я вам дещо розкажу, – хвилюючись, промовив він. – А чи 

знаєте ви, що в цих книгах, які я веду ось уже понад півстоліття, записано 

сотні легенд, зроблено чимало виписок зі стародавніх книг про Сухий яр? 

Усе своє життя, кожну вільну хвилину я вів літопис рідного краю.  

Не треба казати, наскільки уважно ми з Кулериком слухали цього 

щирого дідуся! А він продовжував говорити дещо схвильованим і водночас 

урочистим голосом: 

– Тепер я часто думаю над тим, що записав раніше. І переконався, що в 

Сухому яру хтось закрив велике джерело. Давно, звичайно. Але це так. Я 

прочитав багато лекцій і доповідей у різних краєзнавчих товариствах. І 

завжди говорив про те скіфське джерело. Мене слухали, плескали в долоні. 

Але я бачив, що мене дехто вважав за дивака. А от вам я вірю. Ви, швидше за 

все, на вірному шляху. Знайдіть воду Сухого яру. Це буде історична подія. 

Велика подія для нашого Приазовського краю! 

Додому ми поверталися вже надвечір. Гордо ввійшли в рідне село й 

мовчки крокували його вулицями. Адже ми несли розгадку великої таємниці 

і про це ніхто, жоден мешканець Вишнівці ще не знав!.. 

 

 

6. Таємниця лишається таємницею 
 

Другого дня ранком у «резиденції» зібралося багато хлопців і дівчат –

 тут були всі вишнівські краєзнавці. Ми з Кулериком розповіли все про 

вчорашню нашу подорож і про те, що довідалися в Дубівці. 

Слухали нас із захопленням. А потім вітали з успіхом. 

– Тепер ми знаємо, де шукати джерело Сухого яру! – урочисто 

виголосив Академік. – Нам лишається взяти лопати й рушити в похід. Це 

буде історичний похід вишнівських краєзнавців... 

Тут підхопилася Галя (так звали дівчинку в ситцевому сарафанчику). 

Вона запропонувала йти до Сухого яру негайно. 

Я подумав, що це дівчисько ніколи не стане справжнім краєзнавцем, а 

тим паче відкривачем таємниць. Оскільки ж Галі ніхто не заперечив, а дехто 

вже рушив до лопат, я змушений був узяти слово. 

– Де ви чули, щоб порядні дослідники відкривали таємницю вдень? 

Удень тільки картоплю копають! – І я з погордою подивився на Галю. – Діло 

ясне! Треба чекати ночі. А вранці ми приголомшимо всю Вишнівку. Заллємо 

водою всю яругу. Оце буде справді здорово!  

Моя промова справила сильне враження. 

– Уночі! Підемо вночі! – загорлали хлопці, забувши про нашу 

конспірацію. Домовились вирушити в похід цієї ж ночі. 

Збір був призначений о двадцять четвертій годині біля старого клена за 

Вишнівкою. Хто не з’явиться, того буде оголошено жалюгідним боягузом і 
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ледарем, негідним носити чесне ім’я краєзнавця. 

Боягузів і ледарів серед нас не знайшлося. Опівночі на вигоні, біля 

старого клена, зібралися всі. Ніч видалася темна-темнісінька. 

Дув свіжий вітер з моря, і там, десь на обрії, над морем, темряву краяли 

сліпучі блискавки. Звідти долинав глухий гуркіт грому.  

Коли наш загін, озброєний лопатами і кишеньковими ліхтариками. 

бадьоро вирушив у путь, раптом у темряві почувся писклявий голосок: 

– Може, не підемо? Наближається гроза. 

Це сказала Галя. На неї накинулися з усіх боків: 

– Не розкиснеш! 

– Іди спати, коли злякалася! 

– Пішли, чого час гаяти! 

Галя мовчала. 

Центральною дорогою іти було не можна. У цьому ми переконалися 

одразу ж. Надто багато автомашин шастало тут. Загоном могли зацікавитися, 

а це аж ніяк не входило до наших планів. Тому Академік повів нас якоюсь 

лише йому відомою вузенькою стежечкою. Він ішов попереду, скупо 

освітлюючи перед собою кишеньковим ліхтариком маленький клаптик степу. 

За ним вервечкою рухався весь загін. 

Мені довелося прямувати за Петьпотом. Він ступав нерівно: то дуже 

швидко і наштовхувався на Кулерика, що ішов попереду, то відставав і часто 

спотикався невідомо об що, хоч стежка була рівною. Увесь час Петьпот 

упівголоса читав якісь вірші. 

Мені чомусь пригадався дід Баляба – єдина доросла людина, якій ми 

відкрили свою таємницю. «Літописець» теж, мабуть, з великим задоволенням 

ішов би поруч з нами. І, мабуть, записав би у свій товстий щоденник наш 

нічний похід. «Завтра треба піти в Дубівку і все розповісти «літописцеві». 

Він буде радий», – подумав я. 

Гроза наближалася, і вітер дужчав. При кожному спалахові блискавки 

увесь степ аж до самого обрію на якусь мить розстилався перед нами і тут же 

зникав. Тоді ставало так темно, що я навіть не бачив поета і тільки чув його 

голос: він бадьоро продовжував читати вірші. 

Від села до Сухого яру не так і далеко, всього три кілометри, а мені 

здавалося, що цій стежці не буде кінця. Може, Академік заблудився? 

Нарешті, при спалахові блискавки, праворуч показався знайомий садок. 

Ну тепер вже зовсім недалеко! Хлопці прискорили ходу. Навіть Петьпот 

перестав читати вірші.  

Ось і кам’яний Сич. Промені кишенькових ліхтариків висвітили скелю. 

Гранітний птах похмуро дивився на нас своїми печерами-очима. 

Ми швидко знайшли широку щілину, яка перетинала скелю навпіл. Ось 

тут, біля щілини, зібралися всі краєзнавці. Втім, все-таки не всі. Виявилося, 

що десь серед дороги втекли додому Галя і ще один хлопчина, котрий 

недавно почав відвідувати гурток. 

– Почнемо ж нашу велику справу, – урочисто проголосив Академік.  

Він присів біля щілини і примостив на своєму коліні компас. Йому 
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присвічували ліхтариком. 

– Рушай! – скомандував він Кулерику і махнув рукою у темряву. – 

Відміряй двадцять дев’ять кроків. 

Ось він, той клаптик землі, що береже таємницю Сухого яру! Тепер 

лишалася чиста дурниця: розкопати і відкрити заслінку. 

Коли ми взялися за лопати – гроза припинилася. Над головою зависли 

великі-великі зірки. 

Мені чомусь подумалося, що вони висипали, аби дивитися на нас. Ми 

ж не дурницями якимись там займались – ми відкривали таємницю. 

Яму заходилися копати велику, десь метрів зо два довжиною і майже 

метр завширшки. Ті, хто відпочивав, присвічували ліхтариками. Робота 

посувалася повільно, бо земля була тверда, дуже часто попадалося каміння. 

Кожну каменюку брали в руки й уважно оглядали. Але це були звичайні 

уламки граніту. 

Ось надійшла і моя черга копати. Поплювавши на долоні, я взяв 

лопату, довбнув і зразу ж відчув, як вона наткнулася на щось тверде. Одначе 

це був не камінь: під лопатою щось хруснуло і зламалося.  

Гарячково запрацювали інструментом. Невдовзі ми витягли з ями 

великого з жовтими зубами... кінського черепа. Це була наша перша та єдина 

знахідка, яку, звичайно, кожному хотілося потримати в руках. Нарешті 

черепом заволодів Петьпот. 

– О, жертва варварів! – вигукнув поет. – Вони занапастили бідну 

тварину, щоб боги спопеляли кожного, хто зазіхне на таємницю Сухого яру! 

О, неосвічені варвари! Ми зараз же відкриємо ваше таємниче джерело. І ніякі 

заклинання не заступлять нам шлях до перемоги!.. 

Петьпот узяв мою лопату і з запалом почав копати. Всі з подвоєною 

енергією продовжили роботу. Працювали мовчки. Але чим глибше, тим 

ґрунт ставав твердіший. А скоро ми й зовсім були змушені припинити 

роботу. Заважали великі кам’яні брили. 

Першим кинув лопату той же Петьпот. 

– І кому спало на думку шукати тутечки таємницю? Нема її! Я кидаю 

вас, друзі мої! Буду віднині оспівувати дурнів. – Поет демонстративно 

шпурнув лопату, ступив у темряву і зник. 

Але за Петьпотом ніхто не пішов. Усі зібрались біля Академіка. 

– Ми в чомусь помилилися, – стомлено проговорив він. – Це ясно. А 

таємницю джерела все ж розгадаємо! 

– Розгадаємо! – підтримав хтось із краєзнавців. 

– Маємо поміркувати, в чому саме полягає помила. Наказую не вішати 

носа! А тепер – додому. Вже світає. Дорогу знайдете? Наступний збір, як і 

завжди, в суботу, – оголосив Академік. 

Невдовзі біля ями залишилися тільки я та Академік. Кінський череп – 

нашу знахідку, – забрали хлопці для шкільного зоологічного кабінету. 

Згодом і я попрямував до садка, в лабораторію мого дідуся спати.  

Але я одразу ж повернувся, адже мені дуже захотілось подивитися, що 

робить Академік. Ліхтариком я освітив місце розкопок. Нікого немає. 
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«Мабуть, і він пішов», – подумав я і хотів уже йти, але почув приглушений 

кашель. Я заглянув у яму і побачив Академіка. Він сидів там і, підперши 

лице брудними руками, дивився кудись в одну цятку. Мені стало жаль 

товариша. 

– Ходімо спати до мого дідуся в садок, – запропонував я. 

– Що, спати? – опам’ятався він. – Авжеж, бо це єдине, що зараз варте 

уваги... 

– Таємниця лишається таємницею, – зітхнув я, коли ми зайшли до 

садка. 

– І все-таки ми маємо розгадати цю таємницю і знайти воду!.. – твердо 

відповів мій супутник. 

 

 

7. Я вирушаю ще раз оглянути камінь 
 

Від тієї пам’ятної ночі я подружився з Академіком.  

Він виявився гарним товаришем і завзятим бичколовом. Біля моря, 

недалеко від гирла Сухого яру, жив хороший знайомий Академіка, любитель-

рибалка дід Сидір Спиридонович. Його землянка тулилася на схилі 

прибережної кручі. Ми й стали учащати тепер до Спиридоновича. Але про 

таємницю Сухого яру, звичайно, не забували. Кожного дня переглядали 

малюнки з каменя Сухої. балки. Але своєї помилки так і не знаходили. 

Тепер щовечора ми мандрували за Вишнівку до водокачки. Там, у 

канаві, куди зливали зайву воду, ми копали великих темно-коричневих 

черв’яків-виповзків124. Свою здобич клали у відерко і присипали вологою 

землею. Поверталися додому пізно, коли було вже темно.  

Відерце я забирав до себе і ховав його на ніч у дідусевому погребі. До 

схід сонця Академік тихенько стукав у вікно, я швиденько одягався, брав 

наготовленого звечора бабусею кошика з їжею, і ми поспішали до моря. 

Ішли вузькою стежкою, по якій у пам’ятну ніч крокували розгадувати 

таємницю Сухого яру. На світанку вже були біля моря. Спускалися крутим 

суглинковим урвищем до землянки. Господаря землянки ми завжди 

заставали на ногах. Він навіть встигав до нашого приходу зварити юшку з 

бичків. 

Старий рибалка брав наше відерце, потім розстеляв на землі шматок 

брезенту і висипав на цю підстилку черв’яків. 

Звиваючись, немов гадюки, виповзки кидались у всі боки навтікача. 

Деякий час Спиридонович милувався на черв’яків, а потім ловив їх і знову 

складав у відерце, при цьому завжди промовляв одне і те ж: 

– Який розкішний витвір природи! 

Після цієї мало зрозумілої для мене фрази старий зазвичай до кінця дня 

не вимовляв жодного слова. Він навіть запрошував нас снідати мовчки. Ми з 

                                         
124

 Виповзок або Кожушок – найбільший і найжирніший хробак, схожий на дощового черв’яка. 

Ці черви незамінні при лові вугра і сома.  
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великим апетитом їли запашну юшку. Мовчки спускали на воду старий 

баркас із загадковою назвою «Королева чорних», приносили з землянки до 

баркаса весла, якорі, канати і мовчки відчалювали в море. Скоро я навчився 

вгадувати бажання старого по виразу його очей і жестах. 

Коли ми від’їжджали метрів за триста від берега, старий вручав нам 

весла, а сам перебирався на корму і озброювався довгою бамбуковою 

жердиною, на кінці якої був прикріплений сталевий дріт з рухомим кільцем. 

Ця палиця називалась «водолазом» і нею відчіплювали риболовні гачки, коли 

вони чіплялися за підводні камені.  

Пробуючи сталевим кінцем «водолаза» морське дно, старий часто 

примушував нас гребти в найнесподіваніших напрямках. Так ми кружляли по 

морю досить довго. Тільки коли сталевий кінець «водолаза» упирався в 

каміння, Спиридонович махав рукою, і ми зупиняли човен. Серед підводного 

каміння завжди багато великих рогатих бичків; зустрічаються тут і тупорилі 

бички-кругляки. 

Заякоривши човен в «розтяжку» – на два якорі, – починали рибалити. 

Надвечір, коли ставало прохолодніше ми розімлілі від сонця і сп’янілі 

від морського повітря, пленталися додому, тягнучи в кошиках нашу здобич-

десятків зо два-три чудових бичків. 

Увечері знову бігли до водокачки, а вранці на зорі – до моря. Швидко 

летіли дні. До мого від’їзду лишалося три тижні.  

І ось одного разу, коли ми поверталися з рибалки, я сказав Академіку: 

– Чудний все-таки цей Спиридонович. Усе мовчить і, мабуть, трохи 

ледачкуватий. 

Академік обурився: 

– Справжню нісенітницю верзеш! Спиридонович наш колгоспний 

пенсіонер. Відпрацював, значить, своє. Це по-перше, а по-друге восени він 

обов’язково обійде всі будинки селян і відремонтує груби, потрусить сажу. 

Він хороший пічник, а головне – чемпіон… 

– По лову бичків? – зацікавився я. 

– Теж нісенітниця. Спиридонович тримає першість по нашій області з 

шахів. Серед пенсіонерів, звичайно. Ти ще не знаєш Спиридоновича. Золота 

голова! – запевнив мене Академік. 

З того часу я почав по-іншому ставитися до нашого компаньйона по 

риболовлі. І мені стала зрозумілою назва нашого баркаса – «Королева 

чорних». 

Якось Академік не зайшов до мене на світанку. Захворів, чи що? І я сам 

вирушив до моря. Останнім часом я брав з собою альбом і кольорові олівці. 

Коли набридало ловити бичків, я малював море.  

А море все ж таки чудове! За день воно кілька разів міняє свій вигляд: 

то воно блакитне-блакитне, а потім стає темно-сірим біля човна, а далі до 

самого обрію зелене, точнісінько як весною трава на лузі. А то дивишся – 

море жовте, як черепашник на пляжі. 

Звичайно, Спиридонович не звертав на мене уваги, коли я кидав 

вудочку і брав альбом. 
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Але цього разу, коли ми після рибалки причалили до берега і 

вивантажували з човна все наше майно, старий мовчки взяв мій альбом і 

перегорнув його. Зарисовки моря його мало цікавили, але загадковий 

малюнок, який я перемалював з каменя, він довго розглядав. 

Я розповів йому історію цього малюнка і про наші невдалі нічні 

шукання. Спиридонович ще раз уважно подивився на малюнок і раптом 

розсердився: 

– Роззяви, от хто ви такі! – прогримів він. – Два ходи пропустили. 

– Яких два ходи? – сполошився я. 

– Ось дивися!.. 

Зашкарублим, порізаним волосінню пальцем рибалка ткнув у 

зображення бородатої голови, яку ми, розгадуючи малюнок, взагалі не брали 

до уваги, вважаючи, що вона ні до чого.  

– Дивись, Гено, – промовив старий. – Кроки повинен одмірювати не 

хлопчисько, а дядько, та ще й довгоногий. Кумекаєш? Кроки різні виходять. 

Я розкрив рота від здивування. 

– А компас ваш тут узагалі ні до чого! Давні люди не знали цього 

приладу... 

Я уважно вислухав Спиридоновича. «Що ж, шахіст має радію. Оце, 

мабуть, і є розгадка таємниці джерела», – гарячково думав я, і, швидко 

зібравши свої речі, побіг у Вишнівку шукати Академіка. 

Я знайшов свого товариша в «резиденції» краєзнавців. З перев’язаною 

щокою він сидів за столом і щось записував у свій щоденник. 

– Новини! Важливі новини! – вигукнув я, вихором влетівши до куреня. 

– Новини? – Академік болісно зморщився, поклав на стіл олівець, а 

рукою схопився за шоку: у нього боліли зуби.  

Через кілька секунд він продовжив: 

– Новини – це добре, розповідай.  

Я докладно переповів міркування Спиридоновича. Академік слухав і 

дивився на мене так, ніби перед ним маля і розповідає якусь нісенітницю. 

Я образився. 

– Чого це ти? Це ж чудово! Тепер усе в наших руках. 

– Ех ти, а ще краєзнавець,– почав Академік. – Та чи відомо тобі, що 

сонце сходить не в одній точці горизонту. Азимут сходу сонця міняється 

щодня. За рік сонце просувається по небокраю на велику відстань. Коли б ми 

знали який місяць, принаймні, пору року мали на увазі скіфські писарі, коли 

робили свій запис на камені – тоді інша річ. Ось саме це ми і повинні 

розгадати. 

Академік заспокоївся і далі говорив уже менш емоційно: 

– Відносно ж кроків, то тут наш дідусь має рацію. Це для нас новина. 

Дійсно, кроки повинна відміряти доросла людина. От тільки куди, в якому 

напрямку відміряти ці кроки – ми не знаємо... 

З того дня риболовля перестала для нас існувати. Ми перестали 

відвідувати Спиридоновича і повернулися до своєї таємниці. 

Гарячково знову і знову проглядали таємничі малюнки. Цим займалася 
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й решта краєзнавців. Кожної суботи ми висловлювали різні припущення. Але 

всі вони були малоймовірні. 

У ці дні гарячкової роботи, я побачив страшний сон. Мені снилося 

начебто я серед пустелі помираю від спраги. І раптом бачу воду. Багато води. 

Ціле озеро. Я чимдуж біжу до нього, нахиляюся до води, вже вдихаю пахощі 

прохолодної вологи, але в цю мить мене хапають шість рук, тих самих рук, 

що зображені на камені. Хапають і тягнуть мене ці руки від берега озера в 

якусь безодню. Я пручаюсь, кричу... Прокидаюсь. 

– Що з тобою. онучку? Ти хворий? – стурбовано питає мене бабуся, 

нахилившись до мого обличчя. 

– Та ні, нічого, я здоровий. Це так, приверзлося щось... – отямившись, я 

намагався заспокоїти бабусю.  

І я знову заснув. До ранку спав спокійно. 

А вранці того ж дня мені закортіло знову піти у верхів’я Сухого яру і 

ще раз оглянути малюнки на камені. Може, я що раніше не побачив. 

Можливо, знайду якусь нову деталь? 

Я поспішав. До мого від’їзду лишалося всього одинадцять днів... 

 

 

8. Ще один малюнок 
 

Я знову біля скелі Сича. Літо причепурило кам’яного птаха: на його 

«голові» у щілині виріс розкішний кущ бур’яну. А ще я побачив 

справжнього, живого сича, який непорушно, наче опудало, сидів у печері, 

себто в «оці» кам’яного птаха. 

Камінь з малюнками був на тому ж місці, край дороги. Коло нього 

виріс здоровенний куш буркуна. Під каменем оселилися миші. Про це 

свідчили купки землі і безліч невеличких нірок. Поверхня каменя була 

вкрита товстим шаром сірого дорожнього пороху. В пилюці валялись рештки 

різних комах: крила, ноги, хітинові панцирі. 

Хто ж тут полює? Я уважно оглянув буркун і раптом побачив 

господаря-хижака. Це був великий світло-сірий богомол. Комаха 

примостилася на гілочці буркуна, що звисала над каменем, і з апетитом 

ласувала великою сірою мухою. 

Жертву богомол тримав передніми по-чудернацькому зігнутими 

лапками. Я з повагою ставився до цих комах, часто спостерігав їх і знав, яку 

велику користь приносять богомоли, ловлячи і поїдаючи безліч шкідливих 

мух та жуків. Коли я простягнув до богомола руку, він повернув свою окату 

голову й уважно глянув на мене, мовляв: «Не заважаєш мені їсти, хлопче!» 

Усе ж мені довелося переселити його подалі: робота є робота, а він 

таки заважав мені. 

Я облив камінь водою, яку приніс у бідончику, старанно витер його 

ганчірочкою. Потім довго й уважно оглядав його поверхню. Але нічого 

нового так і не знайшов. Кожен малюнок був уже знайомий, вивчений мною 

до дрібниць. А мені конче потрібно було знайти такий малюнок, що вказував 
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би, яку пору року мали на увазі скіфи. Такого малюнка я не знайшов. 

Дехто з наших краєзнавців вважав, що з порою року має зв’язок 

зображення на камені ховраха. Але ж відомо, що ховрахи прокидаються від 

зимової сплячки ще наприкінці лютого, і їх можна бачити в степу аж до 

початку осені, а дощового літа – і пізно восени. 

Оглядаючи камінь востаннє, я звернув увагу на щербину, яку раніше не 

примітив. Вона була якраз із того боку, де на камені зображене сонце. Схоже 

було, що камінь пошкоджено нещодавно – певно, коли трактористи тягнули 

його з поля. Де ж тоді відбитий шматок граніту? 

Де його тепер шукати? Можливо, саме на ньому я знайду той малюнок, 

якого нам не вистачає? 

Що ж робити?  

Я подивився довкруж. Навколо валялося чимало різних камінців. «А 

що, коли серед них є потрібний мені шматок? – подумав я і тут же вирішив: – 

Визбираю все, що валяється поблизу».  

Минуло з півгодини чи, може, й більше, і біля каменя з таємничим 

малюнком виросла ціла гора камінців. Трохи відпочивши, я заходився 

приміряти їх.  

Робота ця була нудна й одноманітна, зовсім не цікава і, здавалось мені, 

зайва: жоден камінець щільно не прилягав до щербини. 

Я без розбору продовжував приміряти камінці. Їх лишилося зовсім 

мало, і я втрачав уже надію знайти потрібний уламок. Та раптом один 

камінець прямо-таки прилип до щербини Це було те, що я шукав. 

Я жадібно оглянув цей шматочок каменя, і... О, радість! На ньому я 

побачив невеличкий малюнок якогось птаха з довжелезною шиєю. 

Невже це і є розгадка таємниці?! Схвильовано закалатало серце. Я 

похапцем сунув камінь за пазуху і мимоволі озирнувся. 

Меш здавалося, що хтось за мною стежить. Проте поблизу нікого не 

було, якщо не рахувати богомола. Він знову сидів на своїй гілочці біля 

каменя і, повернувши голову, пильно дивився на мене. Це був єдиний свідок 

моєї щасливої знахідки. 

 

 

*   *   * 

 

У гуртку ми все-таки розгадали таємничого птаха. Це був лебідь. Не 

важко було здогадатися, що скіфський митець зобразив птаха, який відлітає 

восени на південь, адже на малюнку лебідь летів до сонця. 

Ми довідалися, що лебеді летять з Північного Приазов’я на південь 

наприкінці листопада, а завзятий мисливець, батько Кулерика, навіть назвав 

точну дату масового відльоту лебедів – 27 листопада. 

Ось тоді й виникло ще одне питання, яке, на думку багатьох 

краєзнавців, ми взагалі не могли розв’язати. Справді, де ж, у якій точці 

горизонту сходить сонце наприкінці листопада? 

Цього ніхто не знав. Ми питали про це дорослих, вони махали рукою 
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кудись на південний схід, мовляв, десь там. Нам же потрібен був точний 

азимут сходу сонця. 

Чекати кінця листопада, ясна річ, ніхто не мав охоти. Ось тоді хтось із 

хлопців-краєзнавців сказав: 

– Без Небесної Сфери нам не обійтися. 

– Авжеж, не обійтися. Доведеться засісти за астрономію, – зітхнув я. 

Усі засміялись. «Чого вони сміються», – обурено подумав я. – «Це ж 

так все ясно». 

– Та він же Пилипа Небесної Сфери не знає, – сказав Петьпот. – Це ж 

наш дев’ятикласник, Генко. Торік у наше село з міста приїхав. Його батько 

працює головним інженером сільських майстерень. Так оцей самий Пилип 

ніколи, мабуть, і не спить у Вишнівці. 

– А де? – здивувався я. 

– Щоночі Пилип буває то на Марсі, то на Венері, то на Місяці, одне 

слово – у небесній сфері, – пояснив Петьпот. – Телескопа змайстрував. 

Справжнісінький тобі Нікола Коперник доби атомного віку. За це і прозвали 

його Небесною Сферою. 

– Пилипа!  

– Запросити Небесну сферу!  

– Гайда за нашим Коперником! – закричали краєзнавці. 

Ми в цей час сиділи у «резиденції». Декілька хлопців побігли за 

Пилипом. Жив він недалеко. Краєзнавці нетерпляче чекали вишнівського 

астронома. 

Я сподівався побачити мовчазного, з буйною чуприною хлопчину, але 

мені довелося розчаруватись. Скоро до куреня у супроводі краєзнавців 

увійшов маленький хлопчик з облупленим носом. Він театрально зняв свого 

величезного солом’яного бриль і, артистично вклонившись, помахав брилем 

перед собою й виголосив: 

– Привіт і повага мужнім винищувачам похідних кулешів, – урочисто 

промовив Пилип. 

Після цього, оглянувши нас своїми маленькими очима, він продовжив: 

– Ніяких запитань мені не задавайте. Я добре знаю, що вам треба. 

Певен, що ви зібралися подорожувати скоріше всього до славетних островів 

Вогняної Землі. І вам для цього потрібні всякі астрономічні прилади і деякі 

уточнення координат. Звичайно, ви нетерпляче чекаєте того дня, коли 

зварите останню похідну кашу на безлюдному вогненному острові, а до неї 

приготуєте смаженого крокодила. Згодом вас знімуть з острова вертольоти 

спеціальної рятувальної експедиції, ви повернетесь до Вишнівки, а слава про 

вас линутиме по всій нашій старенькій планеті. 

Ми перезирнулися, а юний астроном продовжував свій монолог: 

– Ой! Як мені вас жаль! Як ви відстали! Про Мадагаскар і про всілякі 

там мандрівки навколо Землі мріяли в дитинстві наші батьки. А тепер, друзі 

мої, частіше позирайте на Марс, Венеру, в крайньому випадку на Місяць. 

Там наше майбутнє. Там – пригоди і справжня романтика! Спостерігайте 

небесну сферу, там... 
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Не знаю про що говорив би ще Пилип, якби його чудну промову не 

перебив Академік. 

– Годі тобі, Пилипе! Ми зібрались усього лише до Сухого яру. 

– До Сухого яру-у-у?! – розчаровано протяг астроном. – Тоді дозвольте 

запитати: при чому тут найблагородніша наука астрономія. 

– Нам дуже потрібен азимут сходу сонця наприкінці листопада, 

приміром 27 числа, – сказав Академік. 

– Он як? Азимут сходу сонця. А навіщо? – здивувався Пилип. 

– Поки що це таємниця, – понизив голос Академік. 

– Таємниця? Таємниці я люблю, а тому охоче допоможу вам. 

Підрахунки, правда, складні, бо я не маю астрономічного щорічника. Але я 

все зроблю. Чекайте на мене тут рівно через двадцять чотири години.  

Пилип елегантним жестом кинув бриля на голову і хутко побіг надвір. 

– Стривай, Пилипе! Ще одне питання! – крикнув я. 

Пилип повернувся. 

– Скажи, будь ласка, а чи сходило сонце в тому ж самому місці, ну 

скажімо, дві з половиною тисячі років тому? – запитав я. 

Пилип Небесна Сфера зневажливо глянув у мій бік. 

– Питання дошкільняти, – категорично заявив він. – Дві тисячі, десять 

тисяч років для небесної сфери, для нашої Землі – це надто малий відрізок 

часу. За цей час відбулося таке незначне хитання земної осі, що його можна 

не брати до уваги! До завтра, друзі! 

Я ніскілечки не образився на юного астронома, а навпаки був 

задоволений відповіддю: скіфи жили у наших степах біля двох з половиною 

тисяч років тому, і виходить, що й тоді осінь наставала в нашому Північному 

Приазов’ї в той же час, що й тепер! 

 

 

9. Солодка вода125 

 

Сто двадцять один градус і 26 мінут. Це азимут сходу Сонця для 

вишнівської широти 27 листопада. Свою обіцянку Пилип Небесна Сфера 

виконав точно. І тепер ми знову йдемо до Сухого яру.  

Нас багато. Зібралися всі краєзнавці. Йдемо серед дня і це мені не 

зовсім подобається. Як ви вже знаєте, я завжди дотримувався такої думки, що 

всякі там таємниці треба відкривати лише вночі. Але довелося скоритися: усі 

мої друзі вирішили йти вдень. Правда, вдень і копати легше, і шукати 

видніше, але вночі все ж цікавіше... 

І ось ми знову біля щілини кам’яного птаха. На визначення потрібного 

азимута ми витратили всього кілька хвилин. А кроки відмірювали вже 

спеціальною палицею-міркою. Цю мірку ми заготували заздалегідь, узявши 

за еталон крок найдовгоногішого чоловіка у Вишнівці – комбайнера Івана 

                                         
125

 Солодкою водою в Приазов’ї називають прісну питну воду. Кожне джерело «солодкої» води 

тут є величезною цінністю, тому що таких джерел зустрічається в Приазов’ї дуже мало.  
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Степановича. 

На тому місці, де ми мали копати, я не запримітив нічого особливого. 

Тут ріс такий самий молочай і такі ж будяки, як і скрізь. 

Почали копати велику чотирикутну яму – три на три метри. Працювати 

на цьому місці було неважко: каміння тут не зустрічалося. Досить швидко ми 

викопали глибоченьку яму, але нічого не знайшли. Декому це не подобалося: 

– Хоча б камінці які-небудь попадались, – скаржились краєзнавці. – 

Все земля та земля. 

– Ось зараз я живого мамонта за ікла витягну, – заявив Петьпот, 

залізаючи у яму. 

Працював він з вогником, але не довго. Через кілька хвилин кинув 

лопату. 

– З мене досить, – заявив він. – Мені здається, ми робимо не дуже 

розумно – псуємо краєвид... 

На нього закричали з усіх боків. 

– Заслінка тутечки! Чого базікаєш!  

– Петька, іди у холодок і складай свої віршики, – додав Юрко. 

Але Петьпот не пішов у тінь, а мовчки плигнув у яму і знову почав 

працювати. 

– Хто знає, на яку глибину риє ховрах нору? – запитав Академік. 

– На півтора метра Я розкопував нори ховрахів, – впевнено відповів 

Кулерик. 

– Тоді виходить, що до заслінки залишилось мало – сантиметрів сорок, 

– підрахував Академік, змірявши яму. 

Прокопали ще сорок сантиметрів, однак ніякої заслінки не було. Але 

роботу не припинили, хоча вже працювали без особливого завзяття. 

Настала черга копати Галі. Вона була у тому ж ситцевому сарафанчику, 

в якому я побачив її вперше. Після втечі з першого походу, дівчина деякий 

час не відвідувала гуртка, а потім все ж прийшла. Її на перший раз вибачили.  

Мені здавалося, що це дівчисько зовсім не вірить в існування джерела, 

а прийшла сюди, щоб не відставати від її подруг. Я спостерігав, як вона 

неохоче взяла в руки лопату, і... Цього я ніколи не чекав... Саме Галі, цій 

боягузці, пощастило з першого удару лопатою натрапити на великий чорний 

камінь. Це, як виявилося, і була ота таємнича скіфська заслінка. 

Я аж зубами заскреготав. «Ну чому це так пощастило саме їй, а не 

комусь іншому? Чому не мені?» – питав я себе і відповіді не знаходив. 

А тим часом крім заслінки було викопано ще й величезний камінь, 

посередині якого було продовбано довгастий, чотирикутний отвір. Саме цей 

отвір і затуляла заслінка. Заслінка була витесана з якогось міцного чорного 

каменя і мала кільце. 

Я не можу переказати, що діялося тоді біля скелі Сича. Для цього не 

вистачить мого хисту. Скажу лише, що над степом здійнявся такий галас, що 

навіть сичі попрокидалися і кинулися врозтіч зі своїх печер – «очей» 

кам’яного птаха. А з навколишнього степу до нас поспішали селяни. 

Заслінка була велика. Її можна було підняти лише автокраном. Це нам 
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стало всім зрозуміло. 

Академік, я і Пєтьпот побігли в село за автокраном. Ми бігли так, наче 

за нами гналася ціла зграя голодних бенгальських тигрів. 

 

 

*   *   * 

 

У вишнівській конторі ми застали тільки заступника голови колгоспу – 

сердитого лисого дідка з маленькою борідкою. На нас він навіть не 

подивився, а продовжував, не поспішаючи, перегортати товсту підшивку 

якихось строкатих папірців і мурмотів під ніс якусь пісню. 

– Доброго ранку, Степане Хомичу! – якомога чемніше привітав його 

Петьпот. 

– Угу-у, – невиразно промимрив дідок. 

Ми стояли біля порога і не знали, як же нам підступитися до цього 

суворого дідка. 

– Нам терміново потрібен автокран! – нарешті наважився голосно 

випалити Академік. 

Він тут же трошки подався назад, мабуть, злякавшись такої сміливості. 

– Угу-у-у, – повторив заступник.  

Він відклав підшивку й окинув нас поглядом, який не обіцяв нічого 

доброго. 

– Я не зрозумів, діти, що вам потрібно? – сухо запитав він. 

– Автокран. І дуже терміново, – невпевнено сказав Петьпот. 

Степан Хомич враз розвеселився. 

– Автокран? Тільки й усього! Розчудесно! А тепловоз вам, часом, не 

потрібен? – розреготався він, потираючи руки.  

– Тепловоз не потрібен! Тільки автокран, – відповів за всіх Академік. 

– А чи не зволите сказати, для якої такої потреби знадобилась вам ця 

машинка! 

– Нам потрібно воду відкрити в Сухому яру! – твердо сказав я.  

– Ми знайшли заслінку. Таємну, скіфську! Але вона дуже важка… – 

додав Петьпот. 

– Воду! В Сухому яру! Заслінка! – очі у діда Степана стали круглі. 

Потім він підскочив до нас ближче. 

– Знаєте що, молоді люди, – просичав дід зловісно, – може, краще вам 

дати одразу міжпланетну ракету. Махнете на цей, як його, ага... на Марс!  

А потім він повернувся до столу й несподівано закричав:  

– Довго ви ще морочитиме мені голову?! Геть з контори! У дитячий 

садок! Там є кому слухати ваші казочки! 

І тут зовсім не до речі Петьпот випалив: 

– О! Неуцтво, породження людське!.. 

Дід неначе сказився, він навіть зробився білий від люті. 

– Геть! – зарепетував він. 

Піднявши над головою рахівницю, Степан Хомич пішов на нас. Ми 
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позадкували і квапливо відступили до дверей. І тут ми зіткнулися з 

Володимиром Петровичем, високим дядьком, головою сільської ради. Я його 

вже знав: він приїздив якось до мого дідуся в садок. 

– Що за баталія? Чому відступає юна рать? – спитав він, затримуючи 

нас біля порога, і при цьому посміхнувся. 

Як одразу змінився Цап! Так подумки назвав я Степана Хомича. Його 

борідка підлесливо заплигала, а кругле безброве обличчя розпливлося в 

широченній посмішці. 

– Бачите, Володимире Петровичу, – хихикнув він, – молодим людям 

знадобився автокран. Ніщо інше, а кран, та ще терміново. Вони мають намір 

зараз же відкрити якусь воду в Сухому яру. Це тільки треба подумати! В 

Сухому яру – воду! Нісенітниця яка! І взагалі, як це Вам подобається? 

– Особисто мені це дуже подобається, – спокійно відповів Володимир 

Петрович. – Вода в Сухому яру – справжнє багатство, наша давня мрія. Чув 

я, що над цією, так би мовити, проблемою сушать голови наші юні 

краєзнавці на чолі з Васею-Академіком. Але навіщо вам став потрібний 

підйомний кран, це мені не зовсім ясно, – звернувся він уже до нас. 

– Ми знайшли таємну заслінку. Її треба підняти, але вона важуча... – 

почав Академік. 

– Заслінку! – тепер уже здивувався й Володимир Петрович. – Яку це 

заслінку?  

Перебиваючи один одного, ми розповіли, що кілька годин тому ми 

докопалися до кам’яної заслінки; що вона дуже велика і її можна підняти 

тільки автокраном і тоді, можливо, вода заллє Сухий яр... 

Мабуть, у нашій поведінці та у виразі очей Володимир Петрович 

прочитав щось незвичайне, захоплююче. Не знаю, чи повірив він нам, чи 

просто хотів заспокоїти, коли легенько виштовхнув нас за двері.  

Там стояла знайома мені «Волга». Шофер підморгнув мені, як старому 

знайомому. Я вже знав: дядько Мефодій таки виміняв у Кулерика омріяного 

красеня кролика. 

– Сідайте в машину, – скомандував нам голова сільради.  

Ми швидко виконали його розпорядження. 

– На Сухий яр, – наказав він водію. 

Машина рвонула. І в останню мить у вікні контори я побачив 

розгублену фізіономію зловредного дядьки Степана, який здивовано і навіть, 

як мені здалося, з острахом дивився на нас, як на якесь заморське диво... 

 

 

*   *   * 

 

Вода в Сухому яру з’явилася не одразу. Треба було зробити деякі 

приготування. Коли вже кам’яна заслінка – великий, гладенько обтесаний 

чотирикутний камінь – зависнула в повітрі, злегка погойдуючись на 

сталевому тросі автокрана, десь під нашими ногами щось загуркотіло, 

засопіло, і раптом з дна балки фонтаном, як після вибуху, злетіла земля і 
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могутній потік води. Вириваючи з корінням бур’яни, він покотився до моря. 

Подивитися на таке диво зібралося чи не все село. Радісними вигуками 

люди вітали воду. 

Якийсь хлопчина плигнув у рівчак і, зачерпнувши картузом воду, 

обливаючи собі груди, жадібно напився. 

– Солодка! Солодка вода, як дощова! – загорлав він, розмахуючи 

мокрим картузом. 

– Со-о-лодка во-о-да! – в один голос підхопили присутні.  

Що тут розпочалося! Нас обнімали й цілували незнайомі люди, як 

дорослих, по-дружньому плескали по плечу, а мій дідусь, який, звісно, теж 

був тут, увесь час промовляв: 

– Не чекав. Молодці хлопчаки! Похвально!  

І тут я помітив у натовпі діда Балябу. Як він довідався про це 

торжество і встиг приїхати з Дубівки – я і не знаю. 

«Літописець» сидів на камені і щось швидко-швидко занотовував у 

товстий, у блакитній палітурці, зошит. Звичайно, ми з Кулериком і 

Петьпотом підбігли до діда. 

– Дідусю, а навіщо Ви все це записуєте? Адже ми й так усе бачимо, – 

поцікавився Петьпот. ‘ 

– Діти, – урочисто промовив «літописець». – Кожний день, кожна 

година нашого життя – це історія. А ця сьогоднішня подія – це й поготів 

історія, дивовижна історія! Мине час і ці записи, – він потряс у повітрі 

зошитом, – перетворяться на цінні документи, які будуть читати так само, як 

ви, скажімо, читаєте зараз щоденники учасників Другої світової війни або 

відомих мандрівників-дослідників. 

 

 

Епілог 
 

Зрозуміло, вишнівські краєзнавці після такого важливого відкриття 

стали героями дня. 

Ми гордо простували вулицями, нас вітали, фотографували для газет і 

просто фотографувалися з нами. У ці дні нашу «резиденцію» знавців краю, 

отой очеретяний курінь на пустирі, відвідав кожен мешканець Вишнівки. ‘ 

Мене ж настирливо переслідувало одне питання, на яке поки що ніхто 

не зміг відповісти. Я думав над тим, чому ж це стародавні люди закрили 

джерело і заховали заслінку. Мені здавалося, що я так і поїду у свою Цілинну 

Вишню, не дізнавшись про це.  

Проте через кілька днів у Вишнівку прибула експедиція археологів, а з 

ними і справжній академік. Це сталося за день до мого від’їзду. 

Річ у тім, що на заслінці, яка закривала воду Сухого яру, були помічені 

якісь малюнки і про це повідомили телеграмою вчених. Вишнівським 

краєзнавцям уже не було часу розгадувати ці малюнки: кінчався серпень, а з 

ним і літні канікули, треба було готуватися до школи. 

Цілісінький день археологи досліджували джерело, кам’яну заслінку і 
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камінь з малюнками. Я вже не міг потрапити до Сухого яру: мене не пустила 

бабуся, бо треба було готуватися до від’їзду.  

Увечері археологи запросили всіх краєзнавців до сільського клубу. 

Сюди прибув і тітка Никифор, і дід Баляба, і Сидір Спиридонович. Я пішов 

до клубу з дідусем. 

Справжній академік – маленький лисий дідок, – був чисто виголений і 

без окулярів. Я гадав, що всі академіки бородаті і вже обов’язково у великих, 

у роговій оправі окулярах. 

Так ось, академік докладно розпитував нас про те, як ми прочитали 

напис на камені, як викопали кам’яну заслінку. 

Влучивши момент, я насмілився задати академікові питання, про яке 

весь час думав: чому стародавні люди закрили джерело і заховали заслінку. 

Учений-дідок, вислухавши мене, спитав, як мене звуть і в якому класі вчуся, 

а потім розказав таке: 

– Питання, яке не дає спокою юному краєзнавцеві Геннадію, дуже 

цікаве і важливе. Я сам замислювався над ним. Щоб усім було зрозуміло, 

скажу вам, що в південних степах України, особливо в Приазовських степах, 

протягом багатьох століть кочували племена різних народів. Тут жили 

кіммерійці, таври, скіфи, сармати, половці і зовсім недавно – ногайці.  

Увесь зал уважно слухав видатного вченого. 

– Залишаючи степи, кочові орди намагалися перетворити їх на 

безлюдні пустелі: випалювали трави, а, передовсім, – закривали воду. Адже 

вода, як ви знаєте, в цих посушливих степах головне багатство. Для чого 

вони це робили – можна тільки здогадуватися. Скоріше тому, що ці кочові 

племена вели поміж собою постійні війни, а тому, покидаючи степи, вони 

намагалися після себе не лишати ворогам ані питної води, ані харчу – для 

худоби. 

Академік-археолог натхненно вів далі: 

– Випадків, коли знаходять навмисне закриті джерела в Приазов’ї, 

чимало. Найчастіше закривали джерела мішками з овечою вовною. Вовна, як 

відомо, дуже довго не гниє. Але ось такого характеру гідроспоруда, яку 

виявили ви, нами досліджена вперше. Малюнок же на камені біля скелі Сича 

підтверджує, що тут жили скіфи.  

Кілька секунд учений помовчав, а по тому піднесено вигукнув: 

– Отож, діти, скіфи! І слід сказати, що це були не прості скіфи, а 

царські! Оте могутнє плем’я в ті далекі часи жило на берегах Азовського 

моря і не один рік, а вважай тисячу років. Столицею скіфів було велике і 

багатолюдне місто, що розташовувалося на березі Дніпра, а скіфи тоді 

називали цю ріку Борисфеном. Тепер на тому місці зеленіють сади та біліють 

хатки відомого всім чудового села Кам’янки-Дніпровської.  

З усього було видно: слова археолога уважно сприймалися кожним 

присутнім у залі: 

– Своїх сусідів – скіфів-землеробів і скотарів царські скіфи вважали за 

рабів. Вони були відчайдушними вояками і на них мало хто наважувався 

нападати, навпаки, вони частіше нападали на інші народи. І все це дає мені 
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підстави, діти, назвати точну дату, коли було закрите джерело у Сухому ярі. 

– Знаєте дату?!. Коли ж це трапилося? – нетерпляче вигукнув я. 

– Щоб вам було зрозуміло, – вчений уважно подивився на наші 

схвильовані личка й продовжив, – я мушу додати таке. І все ж знайшовся 

полководець, який вирішив підкорити своїй владі вільнолюбних царських 

скіфів. То був, сподіваюся, відомий вам, діти, персидський цар Дарій 

Перший, син Гістапса, батько Ксеркса. І коли багатотисячна перська армія 

вдерлася у скіфські володіння, то вона зустріла там не ворога, а нескінченну 

чорну від спаленої трави рівнину, висохлі річки та джерела. 

Академік трохи перевів подих і продовжив: 

– Отак і крокувала на той час наймогутніша у світі армія по 

спустошеній скіфами землі, аж до Танаїса, це так тоді називали річку Дон126. 

Звідти виснажені перси повернули на південь і зазимували на берегах 

Азовського моря якраз там, де річечка Оар, тепер це – Корсак, – вливає свої 

води в море. Там і загинуло те військо від голоду, морозів, хвороб і сутичок 

зі скіфами. Самому Дарію та його наближеним поталанило врятуватися з 

гарно придуманого скіфського полону. Отаке трапилося, діти, у цьому краї 

давно, аж у 515 році до нашої ери. 

Ніхто в залі не видав жодного звуку, хоча було видно, що названий рік 

вразив багатьох слухачів.  

– А в Сухому яру, на березі Темерлінди – так скіфи називали більше 

двох тисяч років тому наше Азовське море, – вони, мабуть, вирощували 

виноград і якісь овочі. Вода з головного джерела у верхів’ях балки 

регулювалася заслінкою, а взимку, певно, зовсім перекривалася. Заслінку ж 

піднімали дерев’яним важелем. 

Учений уже підходив до кінця свого виступу: 

– Очевидно, під натиском ворогів-персів скіфи були змушені залишити 

обжиті місця. Уходячи із Сухого яру, вони закрили воду, засипали яму із 

заслінкою. А щоб потім легше і безпомилково знайти цю споруду, якщо 

ворога буде переможено – зробили своєрідний запис на камені. Скіфи ще не 

знали грамоти. Найпевніше, що скіфи більше не поверталися до Сухого яру. 

А камінь з написом пролежав багато сотень років у землі, поки його 

таємницю не розгадали ви, юні дослідники Приазовських степів. Ми ж, учені, 

продовжимо вивчення цієї цікавої історичної пам’ятки далекого минулого. 

 

 

*   *   * 

 

Наступного дня вранці я поїхав додому, до своєї Цілинної Вишні. А 

уламок каменя, на якому зображено лебедя, я зберігаю й понині, як чудову 

пам’ять про незабутню таємницю Сухого яру та скіфського джерела. 

                                         
126

 Танаїс́ (дав.-гр. Τανάϊδος)  – давньогрецька назва річки Сіверський Донець і нижньої течії річки 
Дон; також Танаїс – річковий бог у давньогрецькій міфології. Танаїс або Танаусіс (лат. 

Tanausis) – це ще й легендарний король гетів або король скіфів, згадуваний у Плутарха, Помпея 

Трога та інших давньогрецьких та римських авторів. 



241 

 

Андрій Будугай 

 

У не́трях Джуба́ю 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«У не́трях Джуба́ю» 

 

«Уда́р» канга́рик То́лик  

від Одноо́кого отри́мав,  

Тож у гуспе́ра хло́пець  

про допомо́гу став проси́ть.  

Вони́ йдуть до Джуба́ю,  

де То́ля вла́сними очи́ма  

Поба́чить зло́чин ді́да,  

і зві́льнить короп’я́т уми́ть.  

 

м. Біла Церква, 07.098.21, вт., 17:28.  
 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Олексій Огульчанський 

 

У нетрях Джубаю127 

 

Повість 

 

1. Тюбик залишає причал 
 

Старопристанські хлопчаки поділялись на кангариків і гусперів. До 

кангариків належала більшість дітлахів, які ловили бичків з рибозаводського 

причалу. Оте прізвисько, яке укорінялося за малими бичколовами, було для 

них не таке й образливе. Адже кангариками називали чорних худорлявих 

бичків128.  

А ось причиною, щоб так називатися, для більшості юних рибалок 

Старої Пристані, напевно, була така обставина: бичколови цілими днями 

просиджували на причалі під пекучим літнім сонцем і врешті-решт ставали 

чорношкірими. 

                                         
127

 Як повідомила дружина письменника Катерина Миколаївна Огульчанська, слово «Джубай» є 

неологізмом автора повісті.  
128

 Кангариків ще в народі називають «кочегарами». 
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Гусячі пера ж, а простіше гуспери, – це особлива група хлопчаків. Їх 

прозвали так тому, що найбільше цінували вони махові пера старих гусаків. 

Із таких пір’їн рибалки виготовляли чудові поплавці. За гусяче перо у них 

можна було виміняти що завгодно. 

Гуспери були старші за кангариків і зверхньо ставилися до своїх 

побратимів – темношкірої малечі. Вони вудили лише «білу рибу»: пічкурів, 

красноперок, а іноді навіть коропчат. На озброєнні у них були справжні 

бамбукові вудлища, поплавці, волосінь «Сатурн», та й рибалили вони серед 

комишів у лимані, у таких місцях, куди важко добратися. 

У рибалок були свої традиції, свої авторитети й свої гідні подиву 

пригоди. Та ось такого, що сталося у кангариків на рибозаводському причалі 

цієї весни, ще ніхто не пам’ятає... 

Весняного ранку у неділю, після леванту, причал старопристанського 

рибцеху обліпила гомінлива юрба кангариків. Ранок видався напрочуд 

гарний і теплий. Море було тихе-тихе. А бичок клював – не відіб’єшся: 

звісно, зголодніла риба. 

Ватажки темношкірих риболовів, згідно зі встановленою традицією, 

сиділи на самісінькому кінчику причалу, який далеко врізався в море. 

Рибалили на цьому місті найдосвідченіші, найзагартованіші і всіма визнані 

бичколови. А вже ближче до берега, на узбіччях, сиділи новаки – 

«першокласники».  

Знаряддям ловлі у новаків були звичайнісінька нитка, іржавий гачок, а 

за грузило правив цвях або гвинтик. Та й насаджували малята на свої 

незграбні гачки нікчемну наживу – солону тюльку. І чого гріха таїти, часто 

зголоднілі малі рибалочки з превеликим апетитом самі з’їдали увесь запас 

наживки, так що бичкам зовсім нічого не залишалось. Після того початкуючі 

кангарики, похнюпившись, плентались додому... 

А вже вдома на звичайне запитання матусі: «А де ж твоя рибка, 

синочку?» – невдаха-рибалка гідно відповідав зі знанням усіх тонкощів 

рибальських баєчок – «Вітер не той!.. Бичок не клював. Та й наживка була 

солонувата...» 

...Так от, того дня на самісінькому кінчику причалу рибалив шести-

класник Толя Тюбко, або просто Тюбик. Це був невисокого зросту, такий 

собі кругленький, з білявим чубчиком хлопчина, усіма визнаний ватажок 

кангариків. 

На Тюбику був звичайний рибальський костюм: смугастий батьків 

тільник і брезентові, підкочені до колін, штани. Біля його ніг – банка з-під 

консервів, заповнена хробаками. А в коробочці з-під зубного порошку, що 

стояла поруч, зберігався запас гачків, грузил, усього необхідного для 

справжнього рибалки. Ця коробочка була гордістю ватажка. Такого припасу 

ніхто не мав. 

Там, де ноги Тюбика впирались у з’їдену морськими хвилями дошку, 

віялом нависали над водою три вудлища, від яких у різні напрямки 

розходилась у море міцна волосінь. 

Бичколови не визнають поплавців. Вони добре знають, коли клює риба, 
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по характерному здриганню волосіні. 

Ватажок пильно слідкував за своєю снастю. Якщо волосінь раптом 

починала смикатись, він, не поспішаючи, брав вудлище, підсікав рибу й 

витягував здобич на причал.  

Стиснувши в долоні тріпотливого бичка, він діловито оглядав його. 

Путящих рибчин – великих сірих бичків із розкішними оранжевими 

плавцями – кидав у сумку. Дрібноту, а тим більше чорних кангарів, Тюбик 

гідно повертав морю, бо не личило ватажкові класти до сумки рибу, яку 

викидають справжні рибалки. 

Над причалом стояв притишений діловий гамір. Щохвилини то тут, то 

там злітали вгору вудлища. Лов був у розпалі. 

– Тюб, дай черв’яка. На одну наживку, – несміливо попросив сусіда 

Тюбика – Петя Рожок.  

Йому сьогодні не щастило: розповзлися з банки кляті черв’яки, і він 

наживляв тепер солону тюльку, пухкі шматочки якої кожного разу легко й 

безкарно знімали нахабні бички. 

– Бери, – великодушно дозволив ватаг, не відриваючи погляду від 

волосіні. 

Та в цей час риба чомусь перестала клювати. 

– Подалися в море бичкури! – загомоніли навколо рибалки. 

«Ніби ще ранувато відходити бичкам од берега. Мабуть, якась велика 

риба сполошила їх», – подумав Тюбик і вже не так напружено слідкував за 

снастю. Тепер можна було і трохи відпочити. 

Скориставшись перервою, малюки одразу ж почали розв’язувати свої 

вузлики, приготовлені турботливими мамами та бабусями. Снідали не лише 

бичколови, але й мартини, які сміливо підлітали до причалу і спритно 

підхоплювали на воді кинуті дітьми шматочки хлібної скоринки.  

Вирішив перекусити й ватажок. Він дістав бутерброд і було вже 

відкусив шматок, як раптом помітив: волосінь хтось різко сіпнув. Коли ж він 

нахилився, щоб підсікти чергового бичка, сталося прямо-таки неймовірне. 

Середнє вудлище зігнулося в дугу та з посвистом злетіло в повітря, 

окреслило там вигадливу фігуру, плюхнулось у море і миттю зникло під 

водою.  

Все це сталося так швидко, що рибалка не встиг навіть поворухнути 

рукою. Від несподіванки він застиг на місці, але, коли знову побачив на 

поверхні води свою снасть, яка швидко віддалялася в море, поспіхом 

роздягнувся і плигнув у воду.  

Покидавши сніданки, кангарики вмить з’юрмилися в кінці причалу й, 

спантеличені несподіваним випадком, безладно метушилися, із запалом 

розмахуючи руками. Їхній ватаг плавав добре.  

Только́ швидко наздогнав вудлище, схопив його за кінець, щосили 

потягнув до себе і тієї миті зовсім поруч, прямо-таки біля його носа, ви-

пірнула величезна риб’яча морда з відкритим вусатим ротом. Рибалка 

побачив і свій, такий маленький, як тепер йому здалося, чорний гачок, що 

встряв у товстезну губу. Риба, і це було найдивовижніше, дивилась на нього 
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одним оком, другого не було... 

«Одноокий короп!129 Оце так велетень! Витягну, будь-що витягну», – 

гарячково думав Тюбик, щосили стискуючи вудлище. Та короп знову зник у 

хвилях і... потяг за собою рибалку. Малюки, які слідкували за поєдинком, 

злякано зойкнули. Декілька хлопчиків плигнули в море. Майже одночасно 

випірнув і Тюбик. Важко дихаючи, він повертав назад. Десятки рук 

витягнули його на причал. Ватаг шпурнув на дощатий поміст свою вудку. 

– Таку волосінь порвав, мов павутинку, – промовив тихо Только́, ні до 

кого не звертаючись, і погрозив кулаком на море. – Попадешся ти мені, 

здоровило однооке! 

Кангарики щільно обступили свого ватажка і, зрозуміло, з великим 

нетерпінням чекали цікавої розповіді. Тюбик мовчав. Він одягнувся, а тоді 

витрусив з своєї сумки у море бичків. Такого хлопчаки ще не бачили... 

– Петю... – звернувся ватаг до свого сусіда. – Рибаль на моєму місці. 

Наживки не шкодуй. Вудки теж візьми. 

– А ти куди? 

– Я… – неохоче промовив Тюбик. – Я піду. Мені треба сьогодні до 

школи... 

Перед ним мовчки розступилися вкрай здивовані хлопчаки, і Тюбик 

поплентався на берег. 

Не поспішаючи, зійшов він на пляж і повільно попрямував уздовж 

Осетрового провулка. Але школа була зовсім не там, а якраз у протилежному 

напрямку. 

 

 

2. Хлопчина з Осетрового провулка 
 

Звиваючись, наче вуж, Осетровий провулок тягнувся вздовж 

очеретяних заростів Джубаю. У цьому провулку грязюка не висихала навіть у 

літню спеку, бо ґрунтові води просочувалися на поверхню: справжнє 

роздолля для очеретів. Часто довжелезні зелені паростки перебирались через 

загати у двори. Непроханих гостей рибалки косили, палили, та рослини 

вперто наповзали... 

Упирався провулок у невеликий лужок, порослий кучерявою 

маслиною, а далі починалися зелені хащі лиману. На краю селища тулилася 

хижа діда Зайцегуба, сто́рожа качиної ферми. 

Только́ Тюбик брів провулком прямо по грязюці, мов сліпий. Він 

дивився кудись уперед, не бачачи перед собою дороги, бо думки його були 

далеко-далеко. Перед очима весь час маячіла величезна риб’яча голова. 

«Одноокий короп. Одноокий, – машинально повторював він. – Яка сила!.. 

Ото справжня рибина!.. А що бички? Дурниці...» 

Рибалці не хотілося вертатися додому. Треба було побути на самоті, 

щоб ніхто не заважав, ще і ще раз пригадати всі подробиці хвилюючої події. І 

                                         
129

 В Азовському морі жив морський короп, вага якого сягала 30 кг.  
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дивно – він тепер згадував багато цікавого.  

Короп’яча луска була прямо-таки величезна, як п’ятаки, й жовта, немов 

із золота зроблена, а губи у нього теж жовті, лише краєчки темні. Дивилася 

риба одним оком зовсім не полохливо, а ніби здивовано, мовляв, і хто це 

посмів мене, отакого великого-превеликого, зачепити отакісіньким гачком. 

Тепер велетень, думав юний рибалка, блукає десь у морі... 

Тюбик повільно чапав провулком і раптом згадав, що десь тут живе 

знаменитий гуспер Платон Бичихін із сьомого класу. Ось до кого варто піти! 

Звичайно, про Одноокого йому ані слова. Не повірить, та ще й почне 

насміхатися. 

Ватажок кангариків зупинився, пригадуючи, де ж тут Платонова 

хатина, і несподівано побачив перед собою довгоногого і рудого хлопчину. 

Невідомо, звідки той взявся, наче із землі виріс. Брудними руками рудий 

вчепився в плечі. 

– Чумрай? – здивувався Тюбик. 

Він не помилився. Це був онук діда Зайцегуба. На хлопцеві чорніла 

брудна, подерта на ліктях сорочка, а його давно не стрижене руде волосся 

падало на зеленуваті очі. 

– Що тобі треба? Пусти! – рвонувся було кангарик і одразу ж полетів 

шкереберть у калюжу.  

Удар був точний. Коли Только́ підвівся, то побачив, як його кривдник, 

перестрибуючи калюжу, наче заєць, мчав уздовж провулка. 

– Стій! Ось я тобі!.. – кинувся навздогін. 

Захеканий Тюбик зупинився поруч із зайцегубівським тином. Він увесь 

час затуляв носа рукою, бо струмила кров. Далі дорога була відрізана. За 

парканом він побачив ви́щирену130 морду злючого псюри. Собака 

приготувався до стрибка. 

А Чумрай, опинившись у повній безпеці, за огорожею, раптом 

повалився на лавку і заридав. Так, так, він плакав! Кангарик добре бачив, як 

нервово здригалися його худі лопатки, і добре чув надривні схлипування. 

«Плаче, – оторопів він. – Мені носа роз’юшив, а сам реве», – розмірковував 

розгублено. – «Що ж це таке? Це зовсім незрозуміло. Еге ж, прикидається». 

– Гей ти, артист! – крикнув зле Только. – Запам’ятай, я з тобою ще 

розрахуюсь. 

Кривдник підвів голову і мовчки подивився на Толька такими очима, 

що тому стало якось моторошно, і він повільно відступив од паркану. 

«Чудний якийсь цей задирака», – подумав він і помчав до Платона. 

– Уклін бичколову, – привітав свого гостя Платон – вузькоплечий з 

насмішкуватими очима хлопчик.  

Він уважно оглянув прибульця і запитав:  

– Де розбив носа? 

– Чумрай... – понуро відповів гість. 

– Знову цей рудий задирака! – гнівно блиснув очима гуспер. – Заходь у 
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двір. Я тобі бабусиного еліксирчику принесу. 

Платон посадив гостя на лавку біля сарайчика, а сам подався до 

кімнати. Незабаром він повернувся з пляшкою зеленкуватої рідини. 

Приклавши до розпухлого носа хусточку, змочену еліксиром, Тюбик одразу 

відчув різкий запах чебрецю. 

– Ну як? – поцікавився господар. 

– Еге, начебто полегшало. Тільки шпигає. 

– Шпигає. Значить, діє... – запевнив Платон. 

Через невеликі дверцята хлопчаки увійшли в сарайчик. Там стояв стіл, 

а на стіні висіли плоский фанерний ящик і бамбукові вудлища. 

– Що ж тобі показати? – змінив тему розмови Платон. – Ага, давай от з 

цього почнемо. 

І він урочисто розчинив дверці фанерного ящика. Від несподіванки 

Тюбик ахнув: він побачив чудові пера. Яких тут тільки не було! 

– Де ти їх назбирав? 

– Скрізь, де траплялися. Ось ці, – господар торкнувся пальцем великих, 

із гострими кінцями, пір’їн – на березі моря підбирав восени, коли мартини 

линяють. Ці, – вказав на темно-коричневі, з розкішними спалахами. – індичі. 

Гусячі пера роздобував...  

Платон таємниче знизив голос і крадькома озирнувся. 

– Знаєш, – розповідав він, – у нашої сусідки, баби Жучихи, є старий-

престарий гусак. Його величають Васьком. Здоровенний такий. Я на нього 

давно накидав оком. Спіймав якось Васька за сарайчиком, у той час, коли він 

линяти почав, затиснув йому дзьоба, щоб галасу не зчиняв, і висмикнув 

кілька пер. А потім на другий день чув, як баба Жучиха дивувалась: «І чого 

це мій Васько ранувато полиняв? Інші гуси як гуси, а він, вважай, без пір’я 

хизується, розбійник!» 

Хазяїн розіклав перед гостем усі свої гусперівські скарби: гачки, 

грузила, волосінь і, звичайно, прославлені платонівські поплавці – вони були 

відомі всім поважним рибалкам. 

Дуже сподобався кангарику червоний корковий поплавець. 

– Дай мені, Платошо, ось цей, червоний. Потрібен до зарізу. 

– Поплавець? Та навіщо він тобі? 

– Може, пригодиться, – удавано байдуже відповів Только́. 

– Візьми, – зітхнув Платон.  

І, трохи подумавши, хазяїн несподівано запропонував:  

– Може, тобі ще й мазь від комарів потрібна? Сам робив. Діє 

блискавично. Не долітаючи, комар згортає крильця і з писком падає мертвий. 

Лише тріщать комиші. 

– Так уже й тріщать? – не повірив Тюбик. 

– Звичайно, ламаються. Як гепнеться об очеретину, так вона, 

бідолашна, не знає, куди подітися, – не моргнувши оком підтвердив той і 

дістав із ящика коробочку. – Сховай у темному місці. Інакше зіпсується, – 

порадив він. – Та, дивись, у кімнаті не подумай відкрити. Квіти згинуть. 

Надто вже пахуче мастило вдалося.. 
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– А коли коропи клюють? – перебив його на слові Тюбик. 

– Коропці? Ти що, може, надумав їх ловити? – знизав господар плечима 

й подивився на прославленого кангарика так, ніби вперше його побачив. – 

Відомо, коли короп клює – у червні, десь наприкінці місяця. Добряче 

береться у довгому-предовгому озері Джубаю. Я ті місця знаю. Їх усі 

називають Нечистою силою. 

– Скажи, Платоне, чи далеко оте довге-предовге? – жваво запитав гість. 

Гуспер посміхнувся: 

– Та яке значення має відстань?! Запам’ятай, що до того озера лише 

трішки ближче, ніж, скажімо, до Місяця. І пробиратися туди очеретяними 

хащами не менше години... 

Провівши до хвіртки допитливого відвідувача, Платон ще довго 

проводжав його очима. Він так і не зрозумів, навіщо ватажку кангариків 

знадобився червоний поплавець... Платон ще нічого не чув про пригоду свого 

гостя на причалі з однооким. 

 

 

3. Ще одна зустріч 
 

На березі моря поруч із хащами Джубаю, підставивши чотири стіни 

всім вітрам, стоїть маленький, на два вікна, будиночок. Як і всі рибальські 

хатки, він збудований із сама́ну131, вкритий очеретом і, як вересневе море, 

сині-сині його віконниці. 

Хто тільки не жив у цій самотній хатині серед очеретів! А навесні, 

наприкінці березня, сюди прибували іхтіологи. Вони приїздили на маленькій 

мотофелюзі з досить-таки гучною назвою – «Атлантида». 

Іхтіологів було двоє – високий, з вузьким худим обличчям, старий 

Аркадій Петрович та його незмінний помічник Ларик – стрункий, чорноокий 

парубок. Жили вони в цій хатинці до початку літа, до того часу, коли за-

кінчується нерест риби. А потім на тій же фелюзі поверталися до свого 

науково-дослідного інституту. 

Ластівки на той час уже встигали обліпити гніздами всі карнизи 

будиночка, а після від’їзду науковців заселяли і кімнати, адже квартирки 

вікон були завжди відчинені. Як і належить, під комишевою стріхою 

влаштовували свої гнізда шпаки та горобці, а в димарі будували кубельце 

подружжя білооких галок. 

Улітку у пернатих мешканців багато турбот. Із ранку до вечора повітря 

навколо хати аж дзвеніло від галасу жовторотих. Цілісінький день крилаті 

батьки полювали на комах для своїх ненажерливих діточок. 

Увечері, коли нарешті втихомирювалися всі крилатики, біля хижі 
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інше і висушену на сонці. Інші назви: лимпач, лампа́ч, калиб, адобе. Саман був широко 

поширений в будівництві житла народів світу, особливо в степових і гірських районах. В 

Україні із саману будували традиційні українські мазанки та хати-землянки на Півдні України. 
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з’являлись поважні їжаки. Вони жили під будиночком у купі морської трави. 

У них теж були дітки і з добрячим апетитом. Для малюків їжаки здобували 

мишей та шукали мертвих рибчинок, яких хвилі викидали на берег. 

Уже у вересневі дні, коли пернаті залишали рідні гнізда, а молода риба 

спливала з лиману в море, знову приїздили іхтіологи. Вони жили до перших 

морозів. А взимку під будиночком влаштовувались уссурійські єноти та 

лисиці. У затишку добре спалося звірам навіть тоді, коли мороз сковував 

джубайські протоки міцною кригою, а в очеретах несамовито свистів 

колючий тремунтан132. 

І так було із року в рік... 

 

...Стояв квітень. У хатинці біля джубайського гирла, як і належить, 

жили іхтіологи. Весняні дні завжди приносять їм чимало турбот. Багато, 

дуже багато риби у ці дні запливає у лиман метати ікру. Тому гирло завжди 

повинно бути відкритим! А морські хвилі частенько його загортають піском, 

і хід риби на нерестовища припиняється. Тоді науковці беруть лопати і 

відкидають пісок, а іноді їм доводиться викликати на допомогу зі Старої 

Пристані бульдозер... 

Вивчаючи нерестову рибу, вчені накопичують дуже цінні й цікаві 

відомості, які дають можливість правильно передбачати майбутній, як 

кажуть, «урожай» моря. 

Одягнувши спеціальні гумові костюми, іхтіологи ставили у різних 

місцях гирла хитромудрі сітчасті пастки. До пасток потрапляла риба, що 

пливла на нерест. Її обережно виймали із сіток, вимірювали, зважували на 

спеціальних вагах і позначали міткою із нержавіючого металу. 

Блискучу мітку прикріплювали до зябрової кришки. І знову рибина 

прямувала до лиману. 

Весною до пасток часто-густо потрапляли великі морські коропи. З 

ними багато клопоту. Це не те, що смирненька тараня. Навіть утримати в 

руках такого силача не так-то легко. А всі операції з ним доводиться про-

водити швидко і обережно. 

Деколи іхтіологи зустрічали вже знайомих риб, яких пізнавали по своїх 

мітках. Були й такі відвідувачі лиману, яких вони знали «в обличчя» і при 

зустрічі раділи їм, як давнім друзям... 

 

 

*   *   * 

 

Аркадій Петрович і Ларик снідали у своєму будиночку. Сніданок 

весняний: свіжа редиска, якої насмикав Ларик тут же на грядці під вікном, 

варена картопля й солона тюлька. 

У вікно було видно пригріту квітневим сонцем усю Стару Пристань і 

золотаву доріжку пляжу, яка починалась тонесенькою, ледве помітною 
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смужкою біля селища й тягнулась, усе розширяючись, аж до самого гирла. 

Друзі їли мовчки, спостерігаючи, як галасливі мартини у пошуках 

здобичі заклопотано літали над морським берегом. 

– Погляньте, колего, біля гирла появився дід Зайцегуб, – порушив 

мовчанку Аркадій Петрович. 

– Справді він, – підтвердив Ларик. – Це вірна ознака того, що сьогодні 

морський короп на нерест піде. Це вже точно. Мене дивує особлива 

прихильність сторожа качиної ферми до морських дужаків. 

– Чому? – знизав плечима Аркадій Петрович. 

– Тому що дідок приходить саме у той час, коли з’являються у гирлі 

перші рибини. 

– Я не бачу тут нічого надзвичайного, – спокійно заперечив Аркадій 

Петрович. – Старий просто спостережливий. 

– Ви так думаєте? 

– А хіба Вам, колего, не відомо, що табуни морських здоровил, 

зачувши прісну воду, поводять себе досить неспокійно. Це відбувається якраз 

перед тим, як вони мають зайти з моря в гирло. Рибинам дуже просто 

перевернутися в повітрі, і, уявляєте собі, як майже двопудова туша шубовсне 

у воду. Це буде помітно навіть у неспокійному морі. Ви, сподіваюсь, згодні зі 

мною? 

– Тут з Вами, звісно, можна погодитися. Та скажіть, будь ласка, чому 

саме коропи, а не інші риби викликають таку виняткову увагу в цього дідка? 

– допитувався Ларик. 

На це запитання Аркадій Петрович не відповів. 

Згодом вони мовчки одягнулись і поспішили до гирла, де нерухомо 

стояв, опершись на сучкувату палицю, сторож качиної ферми. Старий, 

очікуючи, дивився маленькими колючими очима на протоку. Коли іхтіологи 

підійшли до берега, над водою несподівано показалася величезна бронзова 

короп’яча спина і тієї ж миті злетіла в повітря пастка іхтіологів. 

– Погляньте! Одноокий! – крикнув Аркадій Петрович. 

У цей час Ларик мимоволі глянув на дідка і враз побачив, як той 

злодійкувато посміхнувся. І в нього між половинками заячої губи показався 

чорний і гострий, як у судака, зуб. Ларику стало якось моторошно, але він 

промовчав. 

– Знову короп’ячий косяк очолює Одноокий, – збуджено говорив 

Аркадій Петрович. – А сила яка! Такі кілки, ніби якусь там очеретину, 

звалив. Тепер маємо роботу. Треба ремонтувати, – клопотався він. 

Трохи помовчавши, він зауважив: 

– Уже сьому весну примічаю я цього велетня. У джубайських комишах 

видряпав собі око пустун. 

А біля протоки мовчки стовбичив дідок. Він стояв довго і лише тоді, 

коли Ларик відремонтував пастки, вийшов на берег і скинув гумовий костюм, 

Зайцегуб повільно поплентався до пташиної ферми. 

– І все-таки дивний цей дід, – знову почав Ларик, звертаючись до свого 

колеги. – Він ніколи не вітається. І щось у нього є таке, пробачте мені за 
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різкість, хиже. 

– Ну, це вже занадто, колего, – зауважив старий. 

– А чи звертали Ви увагу на один досить загадковий збіг, – не 

заспокоювався Ларик. – Звідтоді, як з’явився в цих місцях дід з заячою 

губою, майже зникли мальки коропів. 

– Так Ви, колего, вважаєте, що існує якийсь зв’язок між нерестом 

морських коропів і сторожем качиної ферми? – запитав Аркадій Петрович. – 

Це, пробачте мені, старому, зовсім необґрунтовані хлоп’ячі вигадки. 

Подумавши, він додав: 

– А ось про зникнення короп’ят поки важко що-небудь сказати. Ми з 

Вами досі не знаємо того озерця, де нереститься основний короп’ячий табун. 

Розшуки його були безрезультатними. Та і їздити човном по Джубаю під час 

нересту інструкціями заборонено: рибу не можна лякати.  

Ларик кивнув головою на знак згоди. А досвідчений іхтіолог вів далі: 

– Відомо Вам і те, що молодь коропів через кілька днів після 

народження залишає своє рідне озерце. Отож, мені здається, що тут ми маємо 

справу із зовнішнім втручанням у джубайські справи. Я маю на увазі фізичне 

винищення короп’ят. 

– Так хто ж це може робити? – не витримав Ларик. 

– У всякому разі не люди. Та вони в хащах і не бувають. І взагалі важко 

уявити, як це людина серед мільйонів мальків може вибрати і знищити тільки 

короп’ят. І для чого? Отже, над усім цим треба ще серйозно подумати. А 

фантазія тут зайва, – повчально закінчив свою думку старий іхтіолог. 

Після цих слів Аркадій Петрович заспішив до будиночка, щоб 

відзначити у щоденнику важливу подію сьогоднішнього ранку – початок 

нересту коропів. 

Ларик залишився біля гирла і ще довго слідкував за дідом Зайцегубом, 

який повільно брів грузьким берегом. 

 

 

*   *   * 

 

Якось у штормову листопадову ніч кілька років тому до старо-

пристанського причалу пришвартувалася невелика рибальська мотофелюга. 

Море добре потріпало суденце, на якому, крім рибалок, були також кістлявий 

дід із заячою губою, худенький, із скуйовдженим рудим волоссям хлопчик, 

що тремтів від холоду, та ще мокре чорне щеня з товстими лапами. Воно 

жалібно скавчало. 

Своїх пасажирів рибалки підібрали в очеретах кубанських плавнів. 

Старий попросив перевезти його через море. Ніякого багажу, крім невеликої 

шкіряної сумки, у нього не було. 

Зійшовши на берег, дід полегшено зітхнув. Він уважно окинув хижим 

оком нескінченні озера та комиші Джубаю, і тихо промовив, ні до кого не 

звертаючись: 

– Здається, і тут є справжні місця божої благодаті!.. 
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У селищній раді старому дозволили оселитися в напівзруйнованій хижі 

в кінці Осетрового провулка. Діда старопристанці прозвали Зайцегубом. Він 

виявився досить таки діяльною людиною. Через декілька днів він уже 

відремонтував будиночок і обніс його парканом із очерету.  

Згодом цей дідок влаштувався сторожем на качину ферму. І тут усі 

були ним задоволені. Сторожував він старанно. 

Повесні на подвір’ї дідок розвів цілу зграю каченят. На початку ж літа 

каченят не стало, кудись подався і хлопчик, дідів онук, якого дід називав 

Чумраєм «за вельми злий характер». Цікавим старий відповідав коротко: 

«Качечок на пасовисько відправив, а онучок до тітки поїхав гостювати». 

Восени на садибі сторожа снували, важко перевалюючись, качки, 

великі та жирнючі. У цей же час повертався з гостей і рудий хлопчик, худий 

та обірваний. Видно, не дуже добре шанувала свого племінника тітка. 

Онук Зайцегуба ні з ким не приятелював, та його мало хто й бачив. У 

школі він не був жодного дня. «Несповна розуму у нього, до наук не 

здатний», – запевняв усіх дідок. Тільки зрідка з’являвся Чумрай в 

Осетровому провулку і без будь-якої причини жорстоко бив хлопчаків, яких 

підстерігав у найнесподіваніших місцях. 

А чорне щеня за роки перетворилося на злого псюру, якого господар 

називав Чортом. Далеко обходили люди зайцегубівський двір. «І буває ж 

таке. Дідок такий смирненький, а собака у нього справжній почва́ра133», – 

дивувалися сусіди. 

 

 

4. У нетрях Джубаю 
 

Після того, як Одноокий розірвав пастку і поваляв кілки на 

джубайському гирлі, він швидко промайнув мілководдя і, досягнувши 

очеретяних заростей, уже поволі поплив углиб лиману. Місця йому були 

знайомі. Він народився у цих нетрях. 

Радіючи теплій лиманній воді, короп раптом високо плигнув у повітря 

й плюхнувся, піднявши каскади бризок. Це дуже налякало пташку 

рибалочку134, що недалечко сиділа на комишині, терпляче чекаючи на 

здобич. Пташка злякано пискнула, і скоро її бірюзове тільце вже далеко 

мерехтіло серед рудих тогорічних очеретів. 

Як і завжди повесні, за Однооким пливла зграйка коропів дещо 

менших, які трималися на достатній віддалі, але точно повторювали кожний 

рух проводиря, не віддаляючись і не наближаючись до нього, наче при-

                                         
133

 Почва́ра – «потвора, чудовисько». Етимологи припускають, що очевидно, походить від польс. 

poczwara «потвора, бридка людина; страховище; мара», яке виводиться як давнє запозичення з 

іран. *pati-vāra- (›скіфо-сарм. *pacvara) «дракон, летючий злий дух» 
134

 Рибалочка (Alcedo atthis). Довжина тіла – 16 см; Розмах крил – 24-26 см; вага – 36-46 г., 
тривалість життя – до 15 років. У раціоні рибалочки переважають дрібні рибки довжиною 3-5 

см, на яких він полює із засідки, проте при нагоді пернатий риболов не проти поживитися 

дрібними рачками, комахами, жабами і пуголовками.  
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в’язані: вони вперше пливли на нерест. 

Дрібна риба – верховодка та красноперка, – помітивши бронзового 

велетня, перелякано кидалася на всі боки. Та Одноокий силач нікого не чіпав. 

Він взагалі в ці дні нічого не їв, хоч йому часто зустрічалися смачні дощові 

черв’яки, занесені весняними потоками у лиман. 

Прямував проводир короп’ячої зграї весь час уздовж головної 

джубайської протоки. Обережно обпливаючи кущі рогозу, він увесь час 

тримався мулистого дна. Іноді рибина зупинялась і подовгу застигала на 

місці, ворушачи лише оранжевими плавниками та жадібно ковтаючи воду. 

Спинялися і ті, що супроводжували його. Хвостаті мандрівники відпочивали.  

Згодом коропи знову вирушали у дорогу головною протокою, все далі і 

далі заглиблюючись у непрохідні хащі. Тепер усе частіше і частіше 

зустрічалися їм невеликі рівчаки, які розходились у різні боки й губились у 

комишових заростях, але вони не звертали на них уваги.  

І лише надвечір ватажок несподівано звернув у ледь помітну протоку. 

А там непорушно, наче статуя, стояла по-весняному ошатна руда чапля. Їй 

сьогодні не щастило. Ще вранці вона проковтнула декілька маленьких 

піскурців – таких мізерних і до того худих, наче сухе листя, – і  з того часу не 

натрапила на здобич. 

Голодний птах терпляче чекав на здобич. Він не втрачав надії й 

жадібно оглядав маленькими жовтими очима воду. Та ось уже і тінь від 

очерету накрила протоку. Це означало, що кінчався день – заходило сонце. 

Високо в небі летіли на ночівлю до морських мілин качки. Вони поспішали, 

адже на морі спокійніше, там немає хижих лисиць та єнотів, які всю ніч 

шастають у джубайських очеретах. 

Чапля ждала. Та ось, нарешті, вона помітила, як сколихнулася вода: 

наближалась риба. Втягнувши шию і виставивши довгий та гострий, як 

козацький клинок, дзьоб, чапля приготувалась до атаки. І раптом побачила 

величезну рибину, справжнє чудовисько, яке, мабуть, могло проковтнути і її.  

Незграбно замахавши крильми і витягнувши довжелезні ноги, з 

тривожним криком вічний ворог рибинок і жабенят метнувся вгору. Вперше 

за своє життя чапля рятувалася від риби. Перелякались коропа-здоровила і 

чирки, які ловили у протоці рачків-бокоплавів. Птахи довго з тривожним 

криком кружляли над озером, не наважуючись сісти на воду. 

Одноокий продовжував упевнено пливти тепер по зовсім вузенькому 

рівчаку. І лише перед заходом сонця зупинився в невеличкій ямі і всю ніч 

відпочивав. Неподалік провели ніч і його супутники. Їх тепер уже було 

багато. Вони відпочивали, збившись докупи, під стрімким берегом. 

Ще до сходу сонця коропи рушили в дорогу. Вони знову нічого не їли. 

Тепер за проводирем тяглася величезна короп’яча зграя. 

Чим далі просувався Одноокий, тим мілкішою ставала протока, тим 

частіше зустрічались очеретяні завали, які іноді зовсім перетинали шлях. У 

таких місцях короп зупинявся і деякий час стояв нерухомо, оцінюючи 

становище. Потім, зібравши всі свої сили, високо стрибав у повітря і долав 

заваду.  
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Одного разу мандрівникам довелося проповзти по муляці чималу 

відстань. Жаби поховалися в комиші та звідти спостерігали за безногими 

істотами, які так чудернацько лізли по їхніх одвічних угіддях. 

Другу ніч короп’ячий проводир провів у ямі, засипаній листям очерету. 

В баюрі була мутна гнила вода. Жаби поступово звикли до непроханого 

гостя. Серед них виявилися сміливці, які пірнали на самісіньке дно і 

підпливали до рибини, уважно оглядаючи її. 

Того ранку коропи-мандрівники долали нелегкий шлях. Вони були вже 

далеко-далеко від рідного моря, сюди навіть не долинав гомін морських 

хвиль. І лише опівдні вони досягли заповітного озерця, яке губилося серед 

непрохідних очеретяних нетрів.  

Озерце було круглим і неглибоким, а посередині виднілися маленькі й 

теж круглі острівці рогозу. Дно озерця устелював товстий килим м’яких 

водоростей. Протока, яка з’єднувала озерце з Джубаєм, була така вузенька, 

що ватаг, пропливаючи нею, торкався берегів своїми боками. 

Одноокий проводир зупинився серед озерця і, уткнувшись головою у 

шовковисту і запашну подушку водоростей, надовго застиг. А поруч 

з’юрмилися і численні його супутники. 

Вночі подув холодний вітер. Тривожно зашуміли очерети. Накрапував 

дрібний дощ. День видався похмурим. Здавалось, що знову повернулася 

зима. Коропи нічого не їли і не рухались. 

Та ось надвечір вітер ущух. Потеплішало. Над Джубаєм залягла тиша. 

Ранок був прозорий, по-весняному теплий. І тоді завирувало озеро. Високо 

вгору злітали каскади бризок, затріщали комиші. Рогозяні острівці були 

вмить зім’яті: розпочався нерест.  

Над каламутною водою без упину з’являлися хвости і спини бронзових 

істот. Як навіжені, вони стрибали, перекидались у повітрі, здавалося, ніби в 

цьому озерці раптом з явилися якісь фантастичні потвори. 

Злякано металися над неспокійним озером птахи, навіть жаби 

принишкли й кудись поховались. 

Три дні зі сходом сонця і до пізнього вечора вирувало озеро. Три дні 

шаленіли в ньому морські гості. І тільки коли наставала ніч, усе стихало. 

Спустіло озеро на четвертий ранок. Жовті ікринки коропів укрили 

м’який озерний килим. З кожною годиною вони розбухатимуть усе більше і 

вже через кілька днів перетворяться на живе срібло – мальків. 

 

 

*   *   * 

 

Виснажені, з порізаними гострим листям мордами, загубивши з боків 

луску, коропи повертались у море. Пливли врозбрід і повільно. Знесилена 

риба вже не ховалась у рятівну тінь комишів і часто ставала здобиччю 

пернатих хижаків – сильних і підступних річкових скоп. Багато цих крилатих 

розбійників ширяло в повітрі над Джубаєм, виглядаючи здобич. А її було 

скільки завгодно, встигай лишень хапати! 
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Серед тих, хто вертав у море, не було проводиря, він залишився у 

круглому озері. Кілька днів Одноокий нерухомо стояв у ямці, відпочивав. 

Нещадно палило сонце. Зовсім обміліла протока, яка тягнулась із озерця. І 

коли короп’ячий ватажок нарешті відправився у зворотний шлях, він з 

великими труднощами просувався серед мілин.  

Одного разу Одноокий стрибнув через комишевий завал і несподівано 

опинився у зовсім незнайомому озері, воно було глибоке. Багато днів плавав 

Одноокий вздовж його стрімких берегів, досліджуючи кожен сантиметр 

берега. Але протоки так і не знайшов. Уперше за своє життя він не 

повернувся в море. Невже доведеться йому назавжди лишитись у пастці? Чи 

побачить він рідні морські простори? Чи погуляє у прозорих солоних водах? 

 

 

5. Червоний поплавець 
 

І ось настала довгождана ніч... 

Ще з вечора Тюбик приготував усе для того, щоби ранком податися 

вудити справжню білу рибу. І винуватцем такого, гідного подиву 

перетворення ватажка кангариків на гуспера звичайно був Одноокий. Лише 

зустріч з отією здоровенною рибиною примусила кангарика злагодити собі 

справжню бамбукову вудочку, яку прикрасив червоний поплавець, 

проткнутий чудовою пір’їною. 

Тепер усі турботи позаду. Вудочка та заплічник лежали біля дверей 

альтанки. У заплічнику – досить важливі речі: бляшанка з гнойовиками, 

рибальські припаси, коробочка з маззю від комарів і харч – шматок хліба, 

сухі бички та зелена цибуля. 

Сам рибалка спочивав у альтанці. Він ніяк не міг заснути. Та й як 

можна спати, коли на світанку в провулку за сусіднім будинком 

«прокукурікає» друг Платон. І одразу ж за цим Только́ мав у повному 

спорядженні разом із Платоном бігти до Осетрового провулка. Далі по 

відомій тільки одному Платонові стежці ще до схід сонця треба було 

дістатися джубайської Нечистої сили. 

Лежав юний рибалка із розплющеними очима на своєму твердому 

ліжку й милувався сріблястим місяцем. Десь зовсім поруч набридливо рипіла 

велика очеретянка: «Дня їй мало і вночі заливається», – сердився Тюбик.  

Хлопець усе дивився на небо і раптом помітив: місяць став зовсім 

тонким і навіть інакше зігнутим. Та це ж справжнісінький рибальський гачок. 

Та ще такий блискучий! Адже був той гачок не звичайний. «Яке диво!» – 

думав він і непомітно заснув.  

Снились йому яскраві зорі, а серед них виблискував знову-таки срібний 

гачок. А прокинувся хлопець від того, що хтось досить безцеремонно тяг 

його за ногу, приказуючи: 

– Мерщій вставай, ледацюго нещасний! 

– Який дивний гачок!.. – мурмотів Тюбик. 

– Я тобі покажу гачок, – сердився Платон і щосили смикав за ноги. – 
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Спізнюємося! 

– Рибу ловити? – нарешті прийшов до пам’яті рибалка. – Я швидко. 

Він почав квапливо одягатись. 

– Ти ось, Тюб, послухай, що навколо коїться, – вже мирно і не без 

гордості промовив його новий приятель. 

– Чую. Півні репетують. Звісно, ранок. 

– І зовсім не ранок. Це я півнів розтривожив. Майже цілісіньку годину 

перегукувався з ними, поки тебе будив. Люди попрокидались. Тітки, мабуть, 

корів доять, – весело розповідав Платон, а потім заметушився: – Швидше 

одягайся. Скоро світатиме. 

Друзі безшумно вислизнули з двору. 

Йшли довгенько. У Толька́ сочилася кров на щоці (порізав очеретяним 

листям), боліли ноги і дуже хотілося спати. Він уже і не думав про коропів. 

Його втомила ця непомітна стежка серед комишів, де навіть уночі стояла 

задуха і нічим було дихати. Та ще зовсім поруч хтось скиглив і свистів...  

Толькові здавалося, що цій стежці не буде кінця. А може, Платон 

заблудився, і вже закрадалася підступна думка про те, що непогано все-таки 

ловити бичків на причалі. Немає там оцих комишів та багнюки. 

– Платоне, – не витримав Тюбик, ледве плентаючись за своїм 

невтомним другом, – чи скоро буде оте довге-предовге? 

– Скоро! Не відставай, – почув у відповідь. 

Платон уже біг. Тюбик відстав і був ладен повернути назад, коли його 

друг раптово зупинився. 

– Закидай вудку тут, – наказав він. – Місце перевірене. Це і є Нечиста 

сила. 

Попереду крізь рідкі стеблини комишу початкуючий гуспер побачив 

широку протоку, яка тягнулась кудись убік і зникала за поворотом. 

– Риба он там клює, – показав Платон рукою на середину водоймища, – 

а я в інше місце подамся. 

Платон кинув головою вбік.  

– Додому доберешся сам? 

– Начебто якось добудуся, – непевно мовив Тюбик. 

Але ця відповідь цілком задовольняла його приятеля. 

– Увесь час стежки тримайся і прямісінько до Осетрового потрапиш. 

Ну, бувай! Ні пуху ні пера! – вже на ходу крикнув Платон і зник у хащах. 

Уперше за своє життя Тюбик опинився у цих незнайомих місцях один, 

далеко від дому. Він умостився на купі очерету і, лякливо озираючись, 

прислухався до метушні невідомих і неспокійних мешканців Нечистої сили.  

Та раптом серед озерця підскочила рибчина і шубовснула у воду. 

Рибалка стрепенувся і схопив вудочку. Шпарко розмотавши волосінь, він 

наживив на гачок черв’яка і закинув снасть на середину протоки. 

Чекати довелося недовго. Майже одразу поплавець так затремтів, ніби 

йому стало холодно, потім завалився набік і, загойдавшись, повільно поплив 

під очерет. Клювала риба. 

«Одразу не підсікай, дай рибі проковтнути наживку», – згадав рибалка 
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настанову старшого приятеля. Зачекавши якусь мить, він смикнув вудку: на 

гачку затріпотіла рибинка. Схопив її і почав розглядати. Безумовно, це був не 

короп, а досить ошатна рибина із зеленою спиною, золотавими боками і 

яскраво-червоними плавцями. 

– Красноперка, – зрадів рибалка. 

Только́ терпляче зняв рибу з гачка, знову наживив черв’яка й закинув 

вудочку... Зненацька поплавець почав прямо-таки танцювати, потім застиг на 

місці й несподівано пірнув. Цього разу він витягнув невелику рибину, на 

сріблястих боках її були добре помітні темно-сірі круглі плямочки, а в 

куточках рота стирчали поважні товсті вусики. Це був звичайнісінький 

пічкурик. 

Риба клювала добре. Незабаром у сумці тріпотіли красноперки, 

верховоди і пічкурики, але не було жодного коропа. Коропи чомусь зовсім не 

клювали. А згодом риба і взагалі кудись зникла. Червоний поплавець 

нерухомо застиг на водному дзеркалі. Тепер на нього сміливо сідали бабки, і 

вже вдруге крадькома підпливала велика баньката жаба. Вона войовниче 

стрибала на поплавець, певно, збиралась його проковтнути. 

Рибалка відпочивав. Він встиг нашвидку перекусити і вже байдуже 

поглядав на нерухомий поплавець – набридло. Багато веселих пташок 

пурхало в очеретах, снували над водою великі бабки та строкаті метелики. 

Комарі не кусали: мастило Платона діяло чудово.  

Довгенько оглядав нове місце, а потім знову занудьгував, бо не звик 

довго чекати. Бички завжди клюють часто. «Треба черв’яка замінити», – 

вирішив Тюбик і витягнув вудочку. Нажививши найтовстішого черв’яка, він 

поплював на нього і закинув вудочку під очерет – може, там риба.  

Та, як і раніше, поплавець нерухомо лежав на воді, і на ньому 

відпочивали бабки. А в цей час недалечко плюхнулася на воду велика качка, 

з яскраво-рудою головою. Витягнувши голову, вона уважно подивилася 

навкруги, а потім пірнула. Ух, довго ж рудоголова блукала під водою, а 

випірнула аж по той бік протоки. 

«Це ж не менше як на п’ятнадцять метрів», – захоплено подумав 

рибалка. Він поклав на берег вудлище (навіщо його тримати в руках, коли 

риба не клює) і, затамувавши подих, почав слідкувати за качкою. Рудоголова 

знов зникла під водою. Хоч як роздивлявся рибалка, але так і не помітив 

більше нирця. Не побачив він і свого червоного поплавця.  

Так, він пірнув! І тієї ж миті хтось невідомий поволік вудлище... «Що 

це таке?» – сторопів Тюбик. Він розгублено дивився на снасть, а тоді, коли 

вудка брьохнулась у воду, підхопив її і потягнув до себе. В озері завирувала 

вода, і на мить показалася величезна голова риби. 

– Одноокий! Знову Одноокий! – радісно зарепетував юний рибалка. 

І одразу ж волосінь тріснула, ніби це був не славетний гусперівський 

«Сатурн», а найзвичайнісінька ниточка. Посеред протоки випірнув червоний 

поплавець і, наче живий, помчав по воді за рибою. Слідком по березі кинувся 

рибалка, біг й нахвалявся: 

– Дожену, здоровило! Ох, дожену!.. 
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Ноги Толика грузнули в липкій смердючій багнюці, листя боляче 

стьобало по обличчю, а він мчав. Отак довгенько, наче очманілий, гнався він 

за поплавцем. У нього пересохло в горлі, нили поранені ноги...  

Та ось, нарешті, поплавець зачепився за очерет. Зупинився і пе-

реслідувач. Він трохи перепочив, а потім роздягнувся і, обережно ступаючи, 

щоб не злякати рибину, зайшов у воду і тихо побрів до нього.  

Залишилася дрібничка – схопити поплавок і виволокти зі здобиччю на 

берег. Завмираючи, хлопець простягнув руку і витяг... шматок волосіні. 

Одноокий знов відірвав гачок.  

Украй стомлений і подряпаний, виліз Тюбик на берег і знесилено впав 

на купу очерету. Деякий час лежав нерухомо і бездумно дивився на 

безхмарне, по-літньому вицвіле небо, а потім і небо, і верхівки комишів 

закружляли в якомусь химерному танку… 

 

 

6. Острів дідової «благодаті» 
 

Жвава пташка, літаючи між очеретами, несподівано помітила щось 

інтересне, і спонукувана цікавістю, сіла на стеблину й почала уважно 

розглядати незнайомця. Пташина, – а це була вусата синиця, – на деякий час 

навіть замовкла, що дуже рідко трапляється з цією голосистою і 

непосидючою жителькою Джубаю. 

Только́ розплющив очі й побачив пухнасту сусідку. «Ач яка руда 

красуня. Мабуть, тут гніздечко», – розмірковував він, спостерігаючи за 

синицею, якої ніколи не зустрічав раніше. Рибалка звівся на лікоть. Пташка 

злякано свиснула і миттю зникла. 

А хащі жили своїм звичайним життям... 

Звідкілясь долинало уривчасте перегукування крижаків. І на всі лади 

щебетало, цвірінчало, свистіло дрібне птаство. Та ще безперервно під 

очеретяною підстилкою, на якій лежав хлопець, щось зітхало і ворушилось. 

Проте, хоч як не придивлявся він, так нічого і не побачив. Тільки один раз 

біля ніг прослизнув довжелезний вужака. 

Ще довго отак лежав Тюбик, вслухаючись у незнайомі голоси. Та 

раптом у хорі безупинного пташиного гамору почув таке, що примусило його 

здригнутись: кричала людина. І в наступну секунду до слуху рибалки 

донеслося: «Дідусю... дідусю... хлібця, хлібця!» 

«Хто ж це репетує? Сюди люди не ходять! Це ж якась Нечиста сила! 

Може, Платон! – гарячково розмірковував Тюбик. – Ні, то не його голос. Та і 

навіщо йому хліб? Він же цілісіньку торбину харчів набрав». 

Юного рибалку налякав голос невідомого. Він аж прикипів до місця – 

притиснувся всім тілом до підстилки, а вона під ним підступно шаруділа при 

найменшому рухові. І здавалося, що той шелест чують аж у Старій Пристані. 

Отак прислухаючись, Только́ принишк і нерухомо лежав. Він навіть забув 

про Одноокого. А звідкілясь, із зелених хащів, усе лунав той же тривожний 

голос. Хтось то кликав на допомогу, то жалібно стогнав.  
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Збігло кілька секунд. «І чого я лежу, мов полохливе зайча, боюся навіть 

голову підвести? – раптом стрепенувся Тюбик. – Там, у хащах, може, вмирає 

людина, а я лежу. А ще гуспер!» І він зіскочив на ноги. Ще раз прислухався. 

Слабкий голос долинав справа. Рішуче розсуваючи стіну очерету, він 

поспішив на допомогу. 

Десь попереду, зовсім близько, зняли галас качки. «Напевно, тут якась 

ферма», – подумав хлопець. Згодом перед ним відкрилося кругле озерце. По 

ньому плавало багато звичайних домашніх качок.  

Ховаючись у заростях, наш юний рибалка обережно висунув голову, 

озирнувся довкола і знову почув крик про допомогу, який долинав начебто з 

протилежного берега. Подивився туди і, помітивши невеликий гостроверхий 

курінь, почав пробиратися до нього. Ось і курінець. Вузькі і низькі дверцята 

були відчинені навстіж, а за ними хтось стогнав.  

Только́ обережно заглянув у середину, але одразу в темряві нічого не 

побачив. Лише уважно придивившись, він помітив купу ганчір’я, на якому 

розпластався хлопчина в розірваній сорочці. Незнайомий лежав горілиць, 

розметавши руки. Поривчасто піднімалися його груди, і щоразу з гортані 

виривався жалібний стогін: «Ох... дідусю... хлібця, хлібця!» 

Тюбик безшумно вповз у курінь і нахилився до страдника. Той лежав із 

заплющеними очима, а по його геть блідому, брудному обличчю повзали 

набубнявілі від крові комарі. 

Від несподіванки рибалка відсахнувся: це обличчя було йому знайоме. 

Він тільки одразу ніяк не міг пригадати, де бачив його. 

– Ти чого це? – легенько торкнув лежачого за плече.  

Здригнувшись, той розплющив очі та злякано відсунувся у куток: 

– Хто ти? Сюди тільки дід приходить. 

– Дід Зайцегуб? 

– Еге ж, він. 

– Ось де ти мені попався, Чумрає! Ну тепер будеш знати, як носи 

розквашувати, – наступав Тюбик на свого давнього кривдника. – Зараз я тобі 

задам! 

– Хлібця дай. Хоч крихточку. Їсти хочу, – несподівано почув у 

відповідь. 

– Хлібця?! – здивовано перепитав Толик. 

– Хоч сухарика... 

Рибалка зовсім розгубився. «Невже задирака прикидається, як того 

ранку. Та ні, мабуть. Адже його стогін он аж де було чути. Ось тільки що він 

тут робить? Гостює у тітки?» – подумав Тюбик і мовчки витягнув з кишені 

шматок хліба. Схопивши обіруч окраєць, Чумрай почав жадібно його гризти. 

– Як ти сюди потрапив? Рибалиш чи тітка твоя тут? 

– Немає у мене тітки, – прохрипів Чумрай. 

Проковтнувши останні хлібні крихти, він ураз пожвавішав:  

– Я тут качок стережу. Дідових. 

– Качок? Навіщо їх стерегти? І що це за озеро? 

– Це дідове озеро. Качок він сюди переправляє на Троїцин день, 
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темної-претемної ночі, щоб ніхто не бачив. Адже тут, каже дід, божа 

благодать... – розповідав Чумрай.  

Він квапився, часто повторював одні й ті ж слова, наче боявся, що 

хтось затисне йому рота і не дасть договорити все:  

– Дід Зайцегуб Богу молиться. Мене теж змушує. Каже: хто не вірить у 

Бога, той не достойний жити на землі. Приневолює бити школярів за те, що 

вони – безбожники. 

– Примушує, кажеш? 

– Ага, заставляє роз’юшувати носи хлопчакам і каже, що за це мене 

Господь уподобає. Якщо відмовляюся, він мене б’є. Ганчірку в рот запихає, 

щоб не кричав. Усе літо отут до морозів качок стережу. Діда не буває тиж-

нями. Хотів утекти, куди очі дивляться. І стежку знаю. Але боюся, бо тут 

гадюки так і шастають... 

Только́ слухав цю страшну розповідь, слухав і вухам своїм не вірив. 

– А що то за благодать? 

– Дідова благодать? – стрепенувся Чумрай, – Ходімо – покажу. 

На березі озера Тюбик зміг краще розгледіти свого кривдника... Давно 

не стрижене волосся у нього спадало, як у дівчини, на плечі. Худе і бліде 

обличчя було все в пухирях – комарі покусали. І зараз вони спокійнісінько 

лазили по ньому. 

«Мазь», – раптом згадав рибалка і, діставши її з кишені курточки, 

протягнув Чумраю. 

– Усе натирай – обличчя, руки, ноги. Від комарні мастило. 

Той ворухнув над силу рукою: 

– Однаково мені. Дід говорить: «Комарі від Бога! Зносити треба». 

– Терпіти? – розсердився Только́. – Стій, я сам тебе змажу. 

І він заходився натирати маззю Чумраю шию, обличчя, руки, босі ноги. 

Той слабо опирався.  

– Стій, тобі кажу, – командував рибалка. – Загине твоя божа мошкарня. 

Ага, здається, все наквацював. А тепер подивимося на дідову «благодать». 

Чумрай підійшов до води. Ставши навколішки і, близько нахиливши 

голову, почав щось розглядати на дні. 

– Ось так дивись. 

Только́ і собі нахилився: 

– Нічого не бачу. Вода болотна. Каламуть якась. 

– Краще придивляйся, – настоював Чумрай. – На дно зори. 

Нарешті Тюбик помітив сріблястих рибок на самому дні. Він одразу 

звівся на ноги. 

– Теж мені знайшов чудо-юдо, – розчаровано протягнув він. – Та це ж 

мальки, сьоголітки. Здається, короп’ята. Бачив таких... 

– Короп’ята, – підтвердив Чумрай. – Маленькі рибчинки. Їх багато у 

озері. Ой як багато! А качки жеруть короп’ят. Жодного до осінніх холодів не 

залишиться. Усіх поковтають. Повесні дід перекрив рівчак гребелькою. 

Нікуди рибі подітися. Дід казав, що цю «благодать» великі коропи з моря 

приносять сюди весною. Але я не бачив тих великих коропів… 
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– Так ось вона яка – ця дідова «благодать»! – спроквола промовив 

приголомшений Тюбик. – Шкода рибочок. Ой, шкода! Їм у море треба. Бо 

тільки там вони виростуть великими. Такими, як Одноокий, – продовжував 

він розмірковувати. 

Толя не зводив очей з озера, де плавали червононосі зайцегубівські 

качки. Вони і тепер пірнали на дно озера і пожирали безпорадних рибчинок. 

Зненацька він кинувся до Чумрая і схопив його за худі руки вище ліктя. 

– Твій дід – злодюга! – заволав він. – У море короп’ят треба випустити. 

Давай врятуємо їх! Зараз же!.. 

– Гадюки! – зойкнув Чумрай. 

– Гадюки, гадюки! Ніяких змій тут нема, коли хочеш знати. Тільки 

вужі водяться. Зрозумів? – гарячкував юний рибалка. – Кинь свого діда. 

Давай мальків випустимо, а самі в Стару Пристань подамося. Жити у нас 

будеш. 

– Не піду я, нізащо не піду. Хлопці лупцюватимуть, – опирався Чумрай. 

– Не чіпатимуть тебе. Ніхто і пальцем не торкне. Я ручаюся. 

– Зайцегуб чухратиме. Він мене хворостить за все. Навіть за те, що я 

хочу до школи ходити. 

– Не бійся! У нас, знаєш, яка рибальська дружба? Ого-го! А за короп’ят 

діда судитимуть. Ну, вирішуй. Сам піду. 

– Стій, зачекай! Я зараз…– вигукнув Чумрай.  

Він шмигнув в очерет і швидко повернувся з лопатою. 

– Тепер давай звільняти рибчинок, – з явним полегшенням зітхнув він. 

Хлопчаки попрямували до гребельки, яка перетинала вихід з озерця до 

головної протоки Джубаю. Складена вона була із снопів комишу, а зверху 

привалена грудками сухого болотяного мулу.  

Вони скинули кілька грудок, звалили вбік прогнилі комишеві снопи, й 

вода ринула у протоку. Спочатку це був маленький струмочок, та згодом 

зашумів широкий і бурхливий потік. У його пружних хвилях заблищали на 

сонці сріблясті рибки. 

– Ура! Тепер усе озеро витече. Кінець «благодаті» діда Зайцегуба! – 

піднесено вигукнув Только́. 

При цих словах він уперше обняв за худі плечі свого нового побратима. 

Коли хлопці вже зовсім були готові у путь, Чумрай щось згадав і 

шаснув за курінець. На цей раз він повернувся з пакунком під пахвою. 

Обережно розгорнувши брудну ганчірку, він вийняв звичайнісінький буквар: 

– Ти думаєш, якщо мене до школи не пускає дід, так я і читати не 

вмію? Навчився! Потай від діда вчився. А цю книжечку в одного хлопчиська 

відняв.  

Чумрай розкрив буквар.  

– Ось слухай. Ма-ма, – співучим голосом прочитав він перше слово. 

– А у тебе є мама? – несподівано запитав Тюбик. 

– Мама? Була мама. Жили ми десь далеко-далеко, мабуть, за морем, – 

розповідав Чумрай.  

Його обличчя проясніло, а в очах на мить застрибали веселі сонячні 
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зайчики. Це був уже зовсім інший хлопчина: 

– Мама працювала у великому селі. На птахофермі. Ми весело жили. А 

потім... – голос хлопчика затремтів. 

– Що ж потім? – тривожно подивився на нього Тюбик. 

– Мама чомусь стала приходити додому пізно, аж уночі, і до самого 

ранку читала якусь товсту-претовсту книжку. Мама на неї казала «Біблія». 

Вона стала часто плакати. А якось і взагалі не прийшла додому. Я чекав її, 

чекав і заснув... 

– Скажи, а що було далі? 

– Вночі мене розбудив незнайомий дід із роздвоєною губою. Він сунув 

мені цукерку, погладив по голові шкарубкою рукою і сказав, що мама моя 

поїхала далеко-далеко і що я повинен негайно одягтися і разом з ним їхати до 

неї. Мені цей дід одразу не сподобався. Рот у нього був, як у кроля. Очі злі-

презлі, голос неприємний. 

Хлопчик важко перевів подих. 

– Потім, – продовжував Чумрай, – дід затиснув мені рота брудною 

долонею і потяг на подвір’я. Я добре пам’ятаю, як він затягнув мене до 

болота, а далі ми довго кудись брели грязюкою. Сиділи в комишах цілий 

день, а ледь стемніє – знову йшли. Гадюк там різних багато-пребагато було. 

Навколо так і повзали, так і повзали. Я й тепер боюсь їх... А потім на березі 

нас підібрали рибалки, і ми попливли в море. Вітер був такий, що нас кидало, 

як ту тріску. Коли стишилось, припливли в Стару Пристань... 

На деякий час Чумрай замовк, щось пригадуючи. По хвилині додав: 

– Дід мене прозвав Чумраєм, а мама звала Васею. Ніхто цього не знає. 

А дід не дозволяє мені навіть згадувати маму. Він каже, що вмерла вона. 

Давно вже її немає.. Чи, може, й зовсім не було... І немає, значить, у мене 

нікого з рідних, окрім нього, – діда... 

...Було вже зовсім темно, коли хлопчики попрямували в селище. Вони 

пробиралися вузькою, ледве помітною стежкою серед дрімучих заростів 

Джубаю. Вася йшов попереду. Він добре знав цю стежку, протоптану дідом 

Зайцегубом, але зрідка стрибав убік. Йому все ввижались гадюки. 

 

 

7. Червневої ночі 
 

Настала коротка літня ніч. Сріблястий місяць повис над притихлою 

Старою Пристанню і розстелив по морю іскристо-мінливу стежку до самого 

берега. Навколо ані душі. Після клопітного дня рибалки відпочивали. Міцно 

спали в альтанці і нові побратими Толик і Вася. Вони тільки-но щасливо 

повернулися з очеретяних хащів. 

Спав і Платон Бичихін у своєму дворі на оберемку очерету просто неба 

біля сарайчика, в якому зберігалися численні гусперівські скарби. Він теж 

нещодавно повернувся додому. Правда, Платонові сьогодні дуже не по-

щастило: біла риба не клювала і він приніс у кошикові лише з півтора 

десятки зовсім маленьких пічкуриків.  
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Цю рибу мати одразу ж кинула кішці. Але прославлений гуспер зовсім 

не розсердився, бо вірив – настане час, і він принесе коропчину та ще й 

такого, що й сусіди збіжаться подивитися на джубайську дивовижу... Настане 

час! А поки що Платон відпочивав після ох і важкого рибальського дня. 

Неспокійно було цієї ночі тільки на зайцегубівському озері. Там, де ще 

вдень плескалася вода, тепер залишалась муляка, і лисиці та пухнасті єноти 

безперервно атакували ситих і незграбних качок. Розбризкуючи грязюку, 

звірі хижо кидались на обважнілу птицю і тягли свої жертви в зарості... 

А вигадливими струмочками серед комишів пливли короп’ята, які 

тільки-но врятувалися з пастки. Рибчинки не поспішали. У море їм ще не час. 

Тієї ж ночі там, де місяць сріблив сплески прибережних хвиль, поруч із 

старопристанським причалом тихо уткнувся носом у пісок тузик – маленький 

рибальський човен. Ніхто не бачив і не знав, звідки серед ночі він з’явився в 

цих місцях.  

З човна виплигнув на пісок чоловік і, витягнувши суденце на берег, 

злодійкувато озирнувся. Берег був порожній. Прислухаючись, заблуда якусь 

хвилину стояв біля свого суденця, а потім дістав невеликий клуночок, поклав 

його на плечі і, часто озираючись, видерся на стрімкий берег. 

Ховаючись у тіні акацій, чужинець швидко попрямував уздовж 

Осетрового провулка. Скоро він був за селищем і зразу ж шмигнув за кущі 

маслини. Деякий час відпочивав у чагарях, а згодом витяг з клунка гумову 

грушу і стиснув її.  

Почувся свист. Це повністю задовольнило незнайомця. Він тихенько 

хихикнув, знову нахилився і тепер дістав пляшку. Відкупоривши її, увібрав з 

неї в грушу рідину й подався до зайцегубівського подвір’я. 

Підійшов до паркану будиночка так тихо, що навіть собака не почув. 

Причинивши хвіртку, приблудько навмисне човгнув ногою об пісок. 

Брязкаючи ланцюгом, із гарчанням кинувся до воріт Чорт. Незнайомець 

бризнув рідиною у собачу морду. Пес завищав і, здригнувши ногами, замовк. 

Переступивши гавкуна, ніби то була колода, чужинець підійшов до 

будиночка, безшумно відчинив двері, зайшов усередину і завісив вікно 

ганчіркою. Потім вийняв із кишені сірники, відшукав на столі гасову лампу, 

засвітив її і оглянув кімнату з низькою стелею і брудними обшарпаними 

стінами.  

Нарешті його погляд упав на діда Зайцегуба. Той спав у кутку кімнати. 

Підсунувши стілець ближче до старого, він сів і чомусь тихо засміявся. 

Деякий час озирав сплячого, а потім грубо штовхнув його ногою в живіт. 

– Ну, вставай, голубе сизокрилий, – простудженим голосом прохрипів, 

а після удавано зачастив: – Піднімайтесь, преподобний архангеле Гавриїле! 

Дід здригнувся, тремтячими руками протер очі. 

– Ти хто? Хто ти такий? – Його голос перейшов у крик: – Чорт! Візьми 

його, Чорт! 

– Навіщо шуміти? – невдоволено поморщився незнайомець. – Прошу 

не хвилюватися. Душа твого Чорта відпливла, як божа хмарка, прямо до 

янголів небесних, – захихикав він, але очі пильно стежили за кожним рухом 
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дідка. – А щодо мене, то я приніс низенький уклін і благословення твоїх 

братів у Христі. Братів, котрих ти, яко Іуда поганий, так несподівано й 

підступно покинув. Ох, не забули брати і сестри божого посланця, архангела 

Гавриїла. Денно і нощно вболівають за ним... 

– Що тобі треба? – вже повільно процідив крізь зуби Зайцегуб, усе ще 

сидячи в тій же позі на постелі 

– Особисто мені нічого не треба, – прохрипів заброда, – а ось братам і 

Всевишньому нашому Богові, отому, що на небі, капітальцю забажалося. Їм 

потрібні грошики, – уточнив він. 

– Гроші? Богові? – подався вперед Зайцегуб і вчепився руками в 

підстилку. – Геть звідси, іудо! Не знаю я ніякої братії!  

Дід просунув руку під ганчірку, на якій спав. Приблуда навіть оком не 

повів, він тільки трохи посунувся назад. 

– Негоже приймаєш брата. Не по-християнськи це, – насмішкувато 

відказав він. 

А потім, вирячивши очі, крикнув:  

– Пам’ятати ж треба, куряча твоя голова, що, крім суду божого на 

небесах, тут є ще суд державний, людський суд на грішній землі. 

– Людський суд? – здригнувся Зайцегуб. 

– От, от! Саме людський. А за такі справи головою розплачуються. 

– За які такі справи? 

– За які справи? Він ще питає! Сестру у Христі Олену, матір Василя, 

гадаю, не забув, яку ти за боговідступництво... Отож... А ще я зібрав дуже 

цікаві відомості про життя святого Гавриїла, – байдуже продовжував 

приходень. – Записував усе в зошит і привіз у подарунок тобі. Я гадаю, тобі 

корисно буде дещо згадати. Зошит залишив за двором, бо не знав ще, як мене 

зустрінеш. Якщо ми розійдемося по-християнському, віддам тобі його, а 

якщо ні... Завтра ж понесу до сільради, хай там прочитають, і прокуророві 

буде ціка... 

Він не договорив. Ураз розтулилася дідова заяча губа, і на мить 

показався його чорний риб’ячий зуб. Як кішка, стрибнув Зайцегуб і вчепився 

кістлявими руками в горло нічного гостя. Той важко повалився на долівку і 

перекинув стіл. Лампа впала на комишеву підстилку. По долівці застрибали 

жовті язики полум’я…  

Уже під ранок старопристанська пожежна команда витягла з полум’я 

два обгорілих трупи. Зайцегубівське подвір’я згоріло дощенту. 

Того ранку хлопчаки знайшли під кущем маслини брудний клунок і 

принесли його до селищної Ради. 

У тій торбі, крім потертих на порошок сухарів, шматка сала і головок 

часнику, лежав загорнутий у стару газету товстий потріпаний зошит. На 

обкладинці нерівним почерком був зроблений напис: «Літопис життя і діяння 

посланця божого – архангела Гавриїла». Тут же була наліплена фотографія 

людини, яку в Старій Пристані знали як сторожа качиної ферми. 

Так дізналися старопристанці про те, хто насправді був дід Зайцегуб, 

дізнались і про трагедію Васі... 
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8. Прощавай, Одноокий! 
 

Настав прохолодний вересень. Усе частіше і частіше до Приазов’я 

навідувався східний вітер – левант. Він здіймав на морі хвилі та, вирвавшись 

на берег, котився по шовковистому волотті135 джубайських комишів аж до 

степу азовського. 

На узмор’ї з’явились перші крилаті мандрівники. 

Восени птахи не поспішали на південь. Вони затримуються до 

грудневих морозів у зручних хащах, а лебеді, гагари та крижні тут і зимують. 

Ось і тепер зграї качок кружляли над очеретами. Вони вибирали 

затишні місця, де можна відпочити. 

Такої пори рибини, що народилися навесні у Джубаї, збираються у 

великі косяки і прямують до головної протоки. Жвавий сріблястий риб’ячий 

табун, часом завдовжки в сотні метрів, поспішав до гирла. А звідти шлях у 

море – у велике життя. 

Що найбільше дивує в житті риб, так це їхня надзвичайна прихильність 

до місця, де вони народилися. Після короткочасного життя в лимані риб’яча 

молодь потрапляє у море і там живе багато років. Уже дорослі рибини 

запливають у найвіддаленіші куточки моря, а інколи через протоки 

потрапляють в інші моря і навіть океани. Та коли настане час метати ікру, 

вони знову повертаються якраз туди, де народились. 

 

 

*   *   * 

 

Ще з вечора потягнув вогкий західний вітер – пунент, і всю ніч лив 

дрібний дощ без грози, по-осінньому тихий. Ще до схід сонця, коли над 

верхів’ями очеретів Джубаю клубочився нічний туман, Ларик прийшов до 

гирла. Не спалося такої ночі іхтіологам. Ніяк не могли вони зрозуміти, куди 

поділись короп’ята. Давно час їм у море, але жодного з них не зустріли в 

гирлі. Звільнили ж короп’ят із зайцегубівської пастки хлопчаки!.. 

Сьогодні Ларик особливо пильно перевіряв гирло. Адже після осінніх 

дощів завжди прибуває вода, а з нею пливуть і рибинки. 

До гирла, стомлено ступаючи, підійшов Аркадій Петрович. 

– Які новини сьогодні, колего? – поцікавився він. 

– Усе, як і вчора. Спливає тараночка. 

– А короп’ята? 

– Не бачу жодного... 

– Куди ж вони зникли? Я сам перевірив озеро-пастку. Всі коропці 

врятувалися. Де ж вони затримуються? – розвів руками старий іхтіолог.  

Він оглядав берег і раптом помітив двох хлопчаків. 

– О, здається, топають наші помічники, – крикнув він Ларику. 
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 Воло́ття – збірне до «во́лоть» – волотисте суцвіття, міте́лка. 
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– Так, вони. Ранувато. Еге, сьогодні ж неділя! Обнявшись, ідуть, мов 

брати, – весело відгукнувся юнак.  

Він полюбив цих, таких несхожих і таких однакових хлопців – Толика 

Тюбика і Васю Юрченка. 

– Пливуть коропці? – тамуючи хвилювання, ще здалеку спитав Толик. 

– Ні. Ще не бачили. 

– Значить, нема? – хлопці враз принишкли. 

Вода все прибувала. Під її натиском дрижала узбережна куга́136. 

Каламутний потік рвався до моря, він тягнув свою здобич – довгі гострі, як 

кавалерійські шаблі, очеретяні листки і копиці пухнастого куши́ру137. Іноді 

пропливало кругле, наче футбольний м’яч, перекотиполе, що невідомо як 

опинилось у Джубаї. 

Усупереч своїй волі, пливли в море і одвічні мешканці лиманів – вужі, 

незграбні черепахи, зелені жаби. Всю цю болотну живність, певно, не дуже 

турбувала несподівана бурхлива прогулянка. А декому з мандрівників, як 

видно, подобалась подорож, бо жаби, наприклад, задоволено кумкали, 

пропливаючи гирлом.  

Та, потрапивши в море і обпалившись солоною водою, мешканці 

Джубаю одразу ж поспішали на берег. Уже звідти вони якийсь час очманіло 

дивились на море, а згодом поверталися до рідних лиманів, залишаючи на 

пляжі вигадливі візерунки слідів. 

Зненацька серед протоки злетіла в повітря могутня бронзова рибина. 

– О, наш знайомий коропина подався у море, – вкрай здивувався старий 

іхтіолог. – Щось він затримався, ще навесні повинен був залишити Джубай! 

– Здоровило! – підхопив Толя. 

Так, це був Одноокий. Уночі в озері прибула вода, і він нарешті зміг 

вислизнути з пастки. 

Опинившись у морі, рибина знову з’явилася над хвилями і шубовснула 

у воду. 

– Прощавай, Одноокий! – гукнув йому навздогін Толя.  

Він ще довго стояв на березі, пильно дивлячись на хвилі. Але короп 

більше не підплигував, він поспішав на схід – у благодатну Таганрозьку 

затоку, де він зимував на дні улюбленої ями. 

– От тобі й маєш! Знову накоїв шкоди хвостатий моцак. Розірвав 

пастку! – заметушився Ларик.  

Він забрів у гирло й відремонтував снасть. Потому зачерпнув сачком 

воду і чомусь довго, надто довго, як здавалося хлопчакам, оглядав дно 

марлевої сітки. А там підстрибувало живе срібло... 

– Короп’ята! Це їх привів Одноокий! – радісно вигукнув Ларик. 

– Наші коропці! – зарепетували юні друзі. 

Аркадій Петрович полегшено зітхнув. Потім він обняв за плечі юних 
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 Куга́ (Schoenoplectus) – водяна та болотяна рослина родини осокових із круглим безлистим 

стеблом. Діал. рогіз. 
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 Куши́р (Ceratophyllum L.) – багаторічна трав’яниста рослина, що росте у воді; водяна кропива. 
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помічників, і вони якусь хвилину мовчки дивилися на протоку. Там у 

каламутній неспокійній воді поспішали в море жваві рибини. Спливали у 

велике життя головаті і моторні короп’ята. Мине не так багато років, і вони 

перетворяться у здоровенних і могутніх рибин, які вернуться сюди, у це 

джубайське царство, щоб дати життя новому поколінню морських красенів. 
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Дані про твори 
 

Країна інкурів – повість виходила в світ двічі в таких виданнях: 

1. Олексій Огульчанський. Країна інкурів / Країна інкурів. Як ми шукали 

скарб: повісті (для серед. шкіл. віку) / Худож. О. Ларін. – Київ: Веселка, 

1971. – 200 с. – С. 5-110. 

2. Олексій Огульчанський. Країна інкурів / Знахідка на все життя: повісті 

(для середнього шкільного віку) / Художнє оформлення А. С. Жуковсь-

кого; Рецензент та автор післямови Б. Й. Чалий. – Київ: Веселка, 1982. – 

254 с. – С. 179-247. 
 

Вітрів Кут – повість виходила друком двічі в таких виданнях: 

1. Олексій Огульчанський. Вітрів Кут: повість. – К.: Молодь, 1959. – 59 с. 

2. Олексій Огульчанський. Вітрів Кут / Вітрів Кут. Скіфське джерело. Як 

сплять дельфіни: повісті. – Дніпропетровськ: Промінь, 1982. – 158 с. – 

С. 3-48. 
 

Знахідка на все життя – повість вийшла один раз у такому збірнику: 

1. Олексій Огульчанський. Знахідка на все життя / Знахідка на все життя: 

повісті (для серед шкіл. віку) / Художнє оформлення А. С. Жуковського; 

/ Рецензент та автор післямови Б. Й. Чалий. – К.: Веселка, 1982. – 254 с. 

– С. 5-66.  
 

Дивовижне зернятко – повість виходила двічі в таких виданнях: 

1. Олексій Огульчанський. Як ми шукали скарб / Країна інкурів. Як ми 

шукали скарб: повісті (для серед. шкіл. віку) / Худож. О. Ларін. – К.: 

Веселка, 1971. – 200 с. – С. 111-200 («Як ми шукали скарб» – перший 

варіант цієї повісті). 

2. Олексій Огульчанський. Дивовижне зернятко / В нетрях Джубаю: 

оповідання. – Дніпропетровськ: Промінь, 1989. – 168 с. – С. 3-40. 
 

Загадка Кам’яної Дозориці – повість вийшла один раз у такому збірнику: 

1. Олексій Огульчанський. Загадка Кам’яної Дозориці / Скарб Солоного 

лиману: повісті (для серед шкіл. віку) / Худож. Б. О. Волков. – К.: 

Веселка, 1986. – 198 с. – С. 145-196. 
 

Скіфське джерело – повість виходила двічі в таких виданнях: 

1. Олексій Огульчанський. Таємниця Сухої балки / Худож. О. Ларін. – К.: 

Дитвидав, 1961. – 82 с. («Таємниця Сухої балки» – перший варіант цієї 

повісті). 

2. Олексій Огульчанський. Скіфське джерело / Вітрів Кут. Скіфське 

джерело. Як сплять дельфіни: повісті. – Дніпропетровськ: Промінь, 

1982. – 158 с. – С. 49-88. 
 

У нетрях Джубаю – повість вийшла один раз у такому збірнику: 

1. Олексій Огульчанський. У нетрях Джубаю / У нетрях Джубаю: опові-

дання / Худож. Б. В. Фіцак. – Дніпропетровськ: Промінь, 1989. – 168 с. – 

С. 41-79. (Збірник містить 4 повісті, які названі видавництвом 

оповіданнями). 
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Коротко про повісті 
 

«Країна інкурів». Директор інституту археології призначає молодого 

вченого, оповідача подій, очільником експедиції на приазовську Синю 

могилу. Знайдене в цій могилі поховання молодої жінки та певні артефакти, 

дають поштовх ученому спробувати творчо розшифрувати історію 

виникнення поховання та подій, які йому передували. Так виникла історія 

племені інкурів, які спочатку поклонялися ремкаху (печерному ведмедеві) й 

вимушені були жити напівголодними, бо велику частину здобичі їхній жрець 

змушував віддавати «богам» племені – звірам-хижакам, які сиділи в ямах. 

Проте розумна чужинка Іка, вправний мисливець Прудконогий Сайгак і 

старий гончар Кривий Оп радикально змінюють життя племені, відкривши 

нові землі й нові можливості поліпшити життя племені.  

 

 
 

 

«Вітрів Кут». Повість про пригоди синів рибалок Василя Збанду́то й 

Анатолія Гуси́нського, з якими Ростислав Андрійович, науковий 

співробітник краєзнавчого музею, вирушає в експедицію до бухти Вітрів Кут, 

у якій живе старий знавець моря й степу Силантій Абакумович Перепічка. 

Разом із Ра́їсою, онукою Силантія Перепічки, хлопці потрапляють у печери, з 

яких було важко вибратися й де всі троє пережили немало драматичних 

моментів. Але саме під час цих поневірянь підлітки зустрілися з… 

Південним слоном. 

 

 
 

 

«Знахідка на все життя». Повість розповідає про перипетії африкан-

ського сувеніра-контейнера у вигляді металевого жолудя, до якого 

селекціонер Іван Федорович заховав 48 зерняток з особливого колоска, 

знайденого ним у довгих мандрах-пошуках полями Приазов’я.  

В силу обставин оригінальний контейнер спочатку потрапляє до 

хом’ячка Білохвостика, потім – до шлунка дрохви, де його знаходять дід-

опудальник Софрон та семикласники Тарасівської школи, які допомагають 

йому робити опудало із померлого птаха. Зерна із контейнера несподівано 

потрапляють до рук Славка Сіроштана. Підліток долає ряд випробувань, але 

доводить справу до кінці: він зміг виростити із зерняток перший урожай, 

який заклав основу нового сорту пшениці… 
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«Дивовижне зернятко». Повість про двох друзів-краєзнавців із села 

Петрівки – Федька і Шурка, до рук яких потрапляє Щоденник пана, котрий 

до жовтневого перевороту жив у цьому селі. Цей допитливий пан Григорій 

Пампушка багато мандрував і цікавився легендою про появу культу 

грецького бога рослинності, родючості й виноробства Діоніса в скіфських 

степах. Виявляється, що жерці з Еллади проводили культові відправи на 

честь цього бога в приазовських краях.  

Завдяки записам у Щоденнику підліток Федір у краєзнавчому поході 

здогадується, де шукати привезений еллінами пісок. В одній із амфор, 

знайдених згодом у тому піску, було декілька зернят, одному з яких судилося 

прорости під явором на подвір’ї Федька – головного героя повісті. Це був 

такий виноград, як той, що багато століть тому ріс на плантаціях легендарної 

Трої та ще по деяких стародавніх грецьких містах на узбережжі 

Середземного моря. Вивчати цей кущ приїхала експедиція ботаніків, якій 

друзі й розповіли таємниці своїх краєзнавчих пошуків. 
 

 
 
 

«Загадка Кам’яної Дозориці». Повість про життя торпівців, членів 

шкільного товариства рятування птахів із селища Крилатого, а також про 

пошук двома активними членами цього товариства, друзями Олегом і 

Тимком, зниклого в цих краях насіння відмінного проса. Аналізуючи чимало 

фактів, про кожен з яких знало немало дорослих, хлопці крок за кроком 

вибудували ланцюжок, який привів їх до знахідки, значення якої спершу й 

вони самі не зрозуміли, доки їм не допоміг його величність Випадок! 
 

 
 
 

«Скіфське джерело». Повість про літні пригоди підлітка Геннадія із 

селища Цілинна Вишня в Казахстані, який після закінчення шостого класу 

приїхав у Північне Приазов’я до своїх дідуся та бабусі. Хлопець не був у 

Вишнівці, де вони мешкають, уже три роки й побачив чимало змін у селі, а 

також цілий сад у Сухому яру, який виростив його дідусь Свирид Якович.  

Зі своїм колишнім однокласником і сусідом Валериком (на прізвисько 

Кулерик), а також із членами шкільного гуртка краєзнавців Генка захопився 

розгадуванням таємниці каменя, на якому давні скіфи нанесли малюнок-

підказку про те, де можна відшукати джерело в яру, який мав славу сухої 

землі. Проте таїна малюнка довго не піддавалася і школярам довелося 

чимало поламати голову в пошуках джерела. Воно було приховане скіфами 

від ворогів, коли вони залишали наш степ, адже вода в цих посушливих 

степах – головне багатство… 
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«У нетрях Джубаю». Повість про пригоди шестикласника Толі Тюбка 

в селищі Стара Пристань і в очеретяних заростях Джубаю. Усе розпочалося з 

пригоди, яка трапилася з ним на причалі старопристанського рибцеху 

весняного ранку у неділю, після того, як ущух вітер левант і гомінлива юрба 

дітлахів-кангариків висипала на пристань ловити бичків.  

Середнє вудлище Толі Тюбка швидко зігнулося в дугу та з посвистом 

злетіло в повітря, плюхнулось у море і миттю зникло під водою. Хлопець 

поспіхом роздягнувся і плигнув у воду, швидко наздогнав вудлище, схопив 

його і щосили потягнув до себе і біля свого носа побачив Одноокого коропа. 

Але хлопцеві не вдалося подолати велику рибину. Короп вирвався. Не 

витримавши поразки, Толя відмовився ловити бички: у нього з’явилася мета 

спіймати того великого коропа, якому вдалося так легко звільнитися. 

Хлопець звернувся по допомогу до знаменитого гуспера Платона 

Бичихіна із сьомого класу, який погодився йому допомогти. Він відповідно 

оснастив Толю й показав у глибині Джубаю місце, де можна зловити коропів. 

Саме під час риболовлі в нетрях Джубаю головному герою повісті 

несподівано відкривається таїна кількарічного масового зникнення 

маленьких короп’ят. Толик рішуче стає на захист маленьких рибок, 

об’єднавши сили із новим другом, з яким його зводить доля в Джубаю… 
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