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* * *
Неспокійно було в селі. З тої ночі, як сходились в лісі і поклали забрати панову землю, минув

цілий тиждень, але люди вагались. Всі напружено ждали, а чого саме — ніхто добре не знав. Одні
одно говорили, а другі друге — і з тих розмов спліталась сітка, в якій ні кінця, ні початку.
Бастувала чагунка, бастували робочі, скрізь було глухо, каламутно, самотньо якось, і тільки граки
чорним ланцюгом крил в’язали з світом село.

Щось діялось навкруги. Мов наближалась градова хмара, а звідки прийде, де впаде і що
зачепить — незвісно. Важко, тривожно дихалось всім у ті похмурі дні, і неспокійно минали довгі
осінні ночі. Якби хто крикнув на пробі, бовкнув несподівано дзвін або розрізав густе повітря
постріл рушниці, люди вибігли б з хат та кинулись осліп одні на одних!

Гафійка не могла спати по ночах. Як тільки смеркало, Підпара засував сінешні двері,
пробував довго, чи добре замкнені, і, перше ніж облягатись, здіймав рушницю, мостив біля себе
сокиру. Гасилося світло, але Гафійка знала, що хазяїн не спить. Чула, як він неспокійно ворушився
на лаві, важко сопів, сідав і наслухав. Потому знову вкладався і лежав причаївшись, але раптом
зривався і шарив по долівці рукою, поки не знаходив сокири. Знов тихо ставало на кілька хвилин,
під лавками пищали миші, що вже перебирались на зиму до хати, та таргани шаруділи у миснику.
Але Підпара не спав. Гафійці здавалось, що вона бачить його розплющені очі, втуплені в пітьму.

Нарешті Підпара вставав і виходив. В Гафійки калатало серце, і в такт його перебоям гупали
Підпарині ноги коло стодоли, біля стіжків, хрустіли на підмерзлих калюжах під стінами хати.

Часом хазяїн вибирався на ніч на поле, під клуні. Тоді знов хазяйка товклася цілісіньку ніч,
боялась, стогнала, охала і човгала шкарбунами од вікна до вікна.

Гафійці часами ставало так важко, що вона прохалась на ніч додому.
Маланка облягалась нерано. Андрій вічно був десь на людях і повертався пізно, а Маланка

весь вечір снувала мрії. Щось буде. Прийде щось гарне і перемінить життя. Щось станеться
раптом, не сьогодні, то завтра. Чудо якесь, їй не хотілось нічого робити, і, склавши руки, як у
неділю, вона гаптувала словами хитрі мережки. З Гафійкою вдвох вони ставали на порозі у сінях і
довго дивились, як світяться вікна скрізь по селі. Там, в кожній хаті, чогось чекають, готові, як
сухий трусок, що жде підпалу. У кожній хаті цвіте надія, ростуть сподівання.

І, певно, ніколи ще стільки не сходило світла, як у сі довгі, тривожні осінні ночі.
Вітер скакав з розгону, рвав голоси і дим, а сонце, бліде й зубожіле, висипало з-за хмар на

землю своє останнє злото.
Гафійка ловила хустя, розметане вітром по дворі, як стадо білих гусей. Хазяйська сорочка,

надувшись, котилась, кругла, мов вагітна жінка, і рукавами ловила землю. Вітер свистів Гафійці у
вуха, а їй здавалось, що її кличуть.

Ні, таки кличуть. Вона озирнулась.
Од воріт махав на неї Прокіп.
— Чого ти?
Вона не чула, що він говорить.
— Що там таке?
— Неси твій прапор.
За ворітьми було повно народу. Тут і Маланка з своїми сухими руками, важкий Панас

Кандзюба, і діти, що скакали під плотом, як горобці.
— Швидше винось!
Що сталось?
Гафійка метнулась до хати.
Кілька рук простяглись до Гафійки, але Прокіп взяв сам.
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Він в’язав вже червону китайку до держака.
Народ нетерпляче гудів. Таки діждались. Прийшов маніфест.
Підпара стояв на хатнім порозі, чорний, як тінь, підпер плечима одвірок і мовчки дивився.
Нарешті прапор підняли. Червона китайка залопотіла на вітрі, і заскакали на ній слова, наче

живі.
“Земля і воля!”
Всі зняли догори очі, і щось пройшло по юрмі, немов зітхання.
І рушили далі. Гафійка забула за своє хустя. Вона йшла в юрмі, наче у сні. Щось сталось.

Сподіване, правда, бажане, але неясне. Якийсь маніфест.
Біля неї був Прокіп, і їй здавалось, що він одразу виріс. Його великі запрацьовані руки

спокійно лежали на держаку, ноги ступали твердо.
З сірого гомону юрми виривались окремі слова.
— Хвалити бога, діждались люди...
— Всім буде, всім стане, — дзвеніла Маланка. Вітер рвав ті слова і кидав назад:
— Всім стане, наша земля...
— Тепер, пане добродзею, оділлються вовкові овечі сльози.
На червонім обличчі Андрія молочні вуси сиділи, як два голуби.
Панас Кандзюба світився.
— Озуєм, Андрію, пана у постоли!..
— Аякже!
Під плотами червоні дитячі ноги одкидали болото.
Діти забігали вперед і пискливо кричали:
— Земля і воля! Земля і воля!
Прапор мотався, наче палав на вітрі…
З хат висипали люди. Вони здіймали шапки, хрестились і приставали. Стрічні завертали

назад.
— На зборню! Там маніфест.
Було нове щось в людях. Глибокі очі горіли на сірих обличчях, наче світло по сутінках в

церкві. Гафійці здавалось, що ясна для неї кожна душа і кожна думка, як своя власна. Щось
урочисте було в трепеті корогви, в тихому сумі осіннього сонця, в тривожно-ясних обличчях. Наче
в темну весняну ніч топились воскові свічі в руках і хором пливло аж під зорі “Христос воскрес”.

Раптом передні спинились.
З-за вугла виплив другий потік і перерізав дорогу. Там теж червоний прапор був попереду.
Прокіп високо підняв свою корогву.
— Земля і воля!
— Земля і воля! Будьте здорові з святом.
— Будьте і ви...
Усі змішались
Маланка обіймала вже ковалиху.
— Кумочко, кумо...
Не могла говорити.
Вони цілувались. Сухі Маланчині руки тряслись на гладких ковалишиних боках.
— Слава богові, слава...
Вітер зірвав в ковалихи з кінчика носа сльозу.
Рушили далі. Тепер дві корогви, з’єднавшись, попливли разом. Вони хвилювали і вигинались,

як окрилені вітром вогні.
Народ обліпив зборню так густо, що свити злились в одну суцільну лаву і не було чим дихать.
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На рундуці читав щось Гуща. Він вже втомився, захрип, але ті, що надійшли, теж хотіли чути.
Дальні повитягали шиї, приклали долоні до вух. Передні не хотіли нікого пускати, щоб ще раз
почути. А люди все йшли і одні другим налягали грудьми на плечі.

— Що він читає — воля, свобода, а де ж земля?
— Хіба не чуєш? Він тільки про землю й читає.
Низьку Маланку зовсім затерли. В теплі людського тіла, в випарах поту — їй зовсім добре.

Вона не слуха. Що там! І так відомо. Се вже всі знають, що землю оддали людям. Краще б, ніж тут
стояти, піти гуртом на панське поле, пустить по ньому плуг. Побачити швидше, як він крає
незміряні ниви, одверта скибу, ділить людей. Осе твоє, а се моє... Щоб порівну всім. А вони тут
стоять! Дивіться! Навіть Андрій зняв перед миром скалічену руку, щоб не забули за нього. А
давно проклинав землю? Ну, та минулось. Тепер вона добра, не пам’ятлива, у неї немає серця
проти Андрія. Сама земля сміється до неї, подає голос. Он! Як грає проти сонця рудою стернею...

Біля зборні зібрався весь мир.
Село спустіло. Самотою повзли між хатами брудні дороги, наче плазували чорні гадюки,

вітер скуб солому по стріхах, а на розриті городи спускались хмари ворон.
Якась баба, вилізши з хати, трималась за стіни і сердито кричала в пустку:
— Де люди? Горить що? Га?
Ніхто не обізвався до неї. Тільки вітер стукав дверима по покинутих хатах, корови блукали по

дворах та гризлись собаки поміж роями сухого листу.
Помалу народ вертався з зборні.
Двоє ідуть.
— Чув? Свобода, воля, а яка воля?
— Хіба я не знаю? Бити панів.
— Я розібрав одразу. Дадено волю, щоб чорний народ стребив панів. Котрий, значить, живе з

людської праці...
Баби:
— Як будуть розбирати економію в пана, я візьму тільки руду корову.
— А мені коли б пару гусей на розплід. Такі хороші гуси... Буде що взяти. Не заберемо ми,

візьмуть чужі, а пан таки ж наш...
— Звісно. Не даваймо нікому свого. Парубки раптом сповнили вулицю співом. Під хатами

багатих вони спинялись, підіймали догори корогву і на весь голос гукали:
— Земля і воля!
Коли поховались, нехай хоч чують. Се їм, як перець собаці...
Гущу та Прокопа мало не розривали. Як воно буде? Чи скоро ділитимуть землю? А куплену

землю — чи заберуть?
Марко хрипів на всі боки, ледве встигав одповісти, а Прокіп спокійний, як завжди.
Маланка ловила його за поли.
— Прокопе, слухай мене... се я, Маланка. Почекайте ж бо, люди, дайте сказати. Чуєш-но,

Прокопе, чуєш... щоб мені одрізали ближче, там, де пшениця родить... Гляди, щоб не забув...
Чуєш, Прокопе, га?

Вона згиналась, суха і маленька, захоплена вся одним непереможним бажанням.

* * *
Кожний день ніс якусь новину. Там економію розібрали дощенту, там спалили гуральню або

сахарню, в іншому місці рубали панські ліси, орали землю. І нічого за се не було. Пани тікали,
никли перед лицем народу, як солома в огні. Щодня вітер приносив свіжі дими, а люди — свіжі
оповідання, і ніхто більше не дивувався. Вчора се була казка, сьогодні дійсність. Що ж дивного
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тут? Правда, гуральня панича Льольо, економія пана мулили очі. Чого ще ждуть?
— Хіба ми за людей гірші? Уже ж рішили.
Невдоволені були, але верх брали Гуща та Прокіп.
Проте вечорами дехто запрягав коні і порожнем вимикався на ніч з села. Ходили і піші.

Застромляли сокиру за пояс, мішок під плече і тягли через поле в сусідні села по панське добро.
Ночами по розгрузлих дорогах безперестанку котились наладновані хури мішками зерна, картоплі,
цукру. Ті, що виходили піші, вертались кінно, на панських конях, або гнали перед себе корову. На
другий день висиплялись до півдня, і лиш по колесах, умазаних в кал, сусіди знали, що той чи
інший їздив вночі на здобич. Часом діти грались новими цяцьками, уламками пляшечок, ручками
од дверей або молодиця шила, на заздрість другим, розкішний очіпок з шматини, якою пани
оббивають стільці.

Ходила й Маланка.
Вона ледве приперла мішечок муки, засапалась і стогнала.
Андрій уминав смачні паляниці та все хвалив, але Маланка не їла.
Чому не їси? — дивувався Андрій.
Не можу. Чуже воно.
— Нащо ж ти брала?
— Всі брали, взяла і я.
Мука заважала Маланці, як мрець у хаті, вона не знала, куди її діти.
Багачі причаїлись, їх наче не було в селі.
— Щось наших верховодів не чути, полякались, сидять по хатах, — сміялись люди.
Але там, де їх було багато, вони не мовчали.
Панас Кандзюба, вернувшись од сестри з Пісок, оповідав:
— Приходжу в село, день будній, а люди до церкви. Спинили й питають: хто і чого, за чим

прийшов, до кого. Оглядають, наче я злодій. Ну, добре. Швагер теж в церкві. Глянув я на сестру, а
вона ледве на ногах встоїть, очі червоні та каламутні. Аж, боже... Що тобі, кажу, слаба? А вона в
плач. “Не слаба, — каже, — боюся. Од безсоння звелась. П’яту ніч не спимо, не гасимо світла,
пильнуєм, щоб не здрімати. Ждемо паліїв”. Кого ждете? “Голоти. Переказали: ждіть нас, будем
палити. Щоб не було ні бідних, ані багатих, самі середні. Страх боре людей. Ще вдень — нічого,
видко, хто йде, хто їде, а прийде ніч — стережемся. Вчора вийшов мій на село, вже сонце сідало,
коли скаче щось верхи. Він на дзвіницю зараз, ударив в дзвони. У мене так серце і впало. Ніхто, як
палії. Збіглися люди, постягали тих з коней, зв’язали і повели на зборню: “Палити хочете нас? Бий
їх!” — Ті в крик: “Ми самі їдемо, — кажуть, — за паліями, що повтікали”. Ніхто не вірить. Та вже
церковний староста, — каже, — урятував. Якби не пізнав, було б вже по їх”.

Розповідає сестра, а сама аж трясеться. Ах боже...
А тут швагер прийшов із церкви. Круги під очима, видко, зморився. Ну, добре. — Яке у вас

свято сьогодні? — питаю.
— Свята нема, а люди молебень найняли, щоб одвернув бог од лиха. Одна надія на бога…
Сидимо, розмовляєм про се, про те, а швагер й кивне головою — куняє. Сестра теж ледве

продере очі, щоб кинути слово. Ну, добре. Вже смеркло — який тепер день, — повечеряли ми,
світло горить. Пора б і спати — не сплять. Вийшов я з хати — на селі світиться скрізь, ніхто не
лягає... Ах, боже... Так якось моторошно, лячно мені. А наші сидять. Шеберхне під лавкою миша, а
вони вже наставлять вуха. Нерано, вже й пізні ляги минули — не сплять. Чуємо — півні співають,
а в вікно видко, як серед ночі блимає світло скрізь по селу. Коли раптом щось — лусь! Стрельнув
хтось з рушниці. Так по селу й покотилось. Ну, добре. Сестра прикипіла до місця, тільки руками
вхопилась за груди, а швагер зірвався — і в сіни. Вхопив залізні вила — і далі. А я за ним. Біжу і
бачу, як з хат вибігає народ, в руках — хто що попав... Ах, боже... Куди бігти? Де? Хто стріляв?
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Вибігли за село — якісь люди стоять. Не питали, а кинулись бити. Били на смерть, куди попало,
аж поки не одігнали. До самого світу ніхто вже не спав, а вранці пішли оглядати. Вісім лежало
готових, один був ще теплий, стогнав...

* * *
Призначено було зійтись на майдані, до зборні. Гуща прийшов раніше. Він тривожно блукав

під ганком і все виглядав. Прокіп був уже тут.
— Не сходяться щось, — турбувався Марко.
— Ще рано, надійдуть.
Однак і Прокіп був неспокійний. Нелегко було утихомирить народ. Навкруги були погроми,

пожежі, що пронеслись по селах палючим вітром і все захопили у свому вихрі. Люди не хотіли
одрізнятись од інших, своїх сусідів, і багато треба було роботи, щоб спинить рух. Але Гуща і
Прокіп перемогли. Вони довели людям, що не треба палити та руйнувати народне добро. Не пан
ставив будинки. Мужичі руки складали до бруса брус, до балки балку, і все те мусить тепер
служити на користь людям. Сьогодні мало рішитись, за ким перемога — за ними чи за Хомою,
який підбивав нищити все і все палити.

Народ поволі стягався. Он показався Семен Мажуга на чолі цілої юрми. Панас Кандзюба теж
вів хазяїв. Майдан виповнявся і починав шуміти. Марко стискав всім руки. Щось душило його у
грудях, підкотилось під горло, і коли він почув свій голос, то не пізнав:

— А корогву принесли?
— Ось вона! Є! — обізвався Мажуга і, розгорнувши, підняв.
— Більше не прийдуть?
— Мабуть, усі.
Можна було рушати. Але не рушали. Тільки коли прапор хитнувся і тихо поплив у повітрі,

зрушились з місця й пішли. Ноги шаруділи в болоті, немов шептали раки в мішку, і кривобокі
халупки, бідні й обдерті, якось неймовірно дивились на той похід.

Панське подвір’я дрімало, сонне й порожнє. Там наче нікого не було. Тільки пси погарчали і
поховались. Народ ввіллявся через ворота у двір, наче вода крізь шийку пляшки. На стаєннім
порозі з’явився хурман. Гуща звелів покликати пана.

— Пана нема.
— А де ж він?
— Втік уночі.
Хвиля пройшла народом.
— Утік? Ну, добре. Нехай вийде прикажчик.
Ян вийшов з контори блідий і без шапки. Його холодні очі неспокійно заметались по людях.

Він несвідомо подався назад. Але Гуща спинив, витяг з кишені папір і почав розгортати. Серед
великої тиші чулося тільки, як шелестіли листочки. Здавалось, що Гуща занадто довго се робить.
Нарешті він кашлянув, підтягнувся і високим, чужим трохи голосом почав читати. Всі уже знали
той приговор, але тепер він здався новим, поважним, наче те слово, що вони чули у церкві.
Так-так. Вони вже знали, що від сьогодні земля не панська, а людська, що народ одбирає її назад, у
свою власність. Ниву, освячену працею рук дідів та унуків.

Всі слухали мовчки і затаївши дух.
Гуща скінчив і обізвався до Яна:
— Ти нам не потрібний. Складайся і забирайся звідси.
Ян хотів щось сказати, але не міг, і тільки безгучно ворушились його збілілі губи та шукали

чогось тремтячі руки.
Він заточився і, як п’яний, подавсь до контори.
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Але там не сидів. За хвилину вискочив звідти, налякано глянув на юрму і хрипло крикнув:
— Мусію! Запрягай бричку! Панаса Кандзюбу наче вкололо.
— Бричку! А на возі з-під гною не хочеш? Чуєте, люди, він хоче брички...
Народ збудився наче. Почувся сміх:
— Ач, пан. Чого схотів. Минулося панство...
— Не давать брички.
— Лагодь, Мусію, воза.
— З-під гною.
Мусій кинувсь до воза.
Але Ян не схотів:
— Не треба коней. Пустіть, я піду пішки.
— З богом!
Економ насунув шапку і якось боком просунувсь крізь юрму. Його очі, мов заскочені миші,

жахливо оглядали кожне обличчя, руки були напоготові, щоб боронитись, але ніхто не зайняв.
Нарешті, коли Ян опинивсь за ворітьми, всім стало легше, наче порошинка випала з ока. Треба
було приймать економію.

— Як будем приймати?
— Оберім трьох. Нехай хазяйнують. Там буде видко.
— Доволі трьох. Прокопа, Гущу та Безика, може...
— Ні, краще Мажугу...
— Пишіть приговор.
Олекса Безик виніс насеред двору стіл. Гуща за ним примостився.
Стояв сірий, осінній ранок. Все було сіре. Небо, далеке поле, голий вишник за домом,

будинки і люди. Дух кінського гною і свіжих яблук міцно тримався в повітрі.
Стелився гомін. Маланка нікому не давала спокою. Треба б списати, щоб швидше ділили

землю. Чого чекати? І так доволі ждали. Нехай би кожний вже знав, що його й де. Вона світила
очима і всім докучала. Дух яблук лоскотав ніздрі. Чому б не покушать? Хоч воно і народне добро,
як каже Гуща, але в домі, певно, багато цікавих речей. Наливок, м’яких подушок, посуди та всяких
чудних витребеньків, яких мужикові і бачить не довелося. Так воно й лишиться там? Молодиці
заглядали у вікна. Ключниця немов догадалась — винесла з льоху два кошики яблук і всіх
частувала.

Тим часом Гуща скінчив. Народ підходив довго, і довго важкі робочі руки грамузляли
кривульки або ставили хрест, щоб було міцно.

Прокіп скликав всю двірську челядь, одняв ключі.
— Хто не хоче служити громаді, може йти з двору.
Не схотіли ключниця й хурман, їх не тримали.
Двір помалу пустів. Лишились тільки обрані — Прокіп, Гуща й Мажуга.
Панський маєток перейшов до народу.
Ніхто так щиро не дбав про народне добро, як Прокіп. По цілих днях він вештавсь од стодоли

до стайні, од обори на тік, видавав челяді харч, коням обрік та зерно птиці. Скрізь сам доглядав,
скрізь робив лад. І все записував в книжку, щоб знали, що, куди й скільки пішло. Хитав головою і
дивувався: який нелад. Ні, таки з пана поганий господар. Пропадало добро без хазяйського ока.
Треба хліб молотити, а машина і досі стоїть без направи. Плуги поржавіли, без лемешів, на конях
подерті шлеї. Все потребує праці і грошей, а грошей не було. Тоді порадились разом, і Прокіп
повіз продавати пшеницю.

Всі троє оселились в конторі, у тих кімнатках, де жив економ. Жінка намагалась, щоб Прокіп
ночував вдома, їй було чудно без хазяїна в хаті, але він й слухати не хотів: його обрали, і тут його
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місце.
По ночах йому не спалось. Виходив з контори, пірнав у гущу осінньої ночі і прислухався, як

калатав стукач навкруг подвір’я. Було чудно і радісно разом. Що недавно бачив у мріях, тепер
здійснилось. Життя до людей повернулось лицем. Справедливість глянула в вічі. Не буде більше
бідних й багатих, земля всіх нагодує. Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали. Осі
будинки, покої, по яких перше блукала одна несита і загребуща людина, тепер підуть під школи.
Тут будуть збиратись люди, там будуть читання. Уява малювала інше життя, ніч розступалась,
сяли вікна вогнями, гомін розпирав стіни, підіймав груди.

Ще не світало, а Прокіп будив наймитів, дзвонив ключами.
В руках у нього вічно біліла книжка. Він заводив у неї кожну народну копійку, кожне стебло.
З села приходили люди.
— Ну як там економія наша?
Всім було цікаво, як ведеться хазяйство, що управителі роблять; що вигідніше — чи поділити

землю, чи, може, гуртом оброблять поле і тоді вже ділити хліб. Маланка мало не пробі кричала,
щоб швидше ділили. Їм поясняли, водили на тік, на обори, радились, на що ужити будинки.

— Тут би варто школу зробити, — говорив Прокіп. Але Гуща йшов далі:
— Школу маємо вже, зробім краще народний університет.
Люди приставали на все — на школу й на університет. Нехай навчаються люди, не все ж

панам.
Панас Кандзюба дививсь на поле, що простяглось од воріт і уперлося в небо, і все зітхав.

Йому було досадно, що пан утік, що він не побачить “пана у постолах”.
А по полю вічно блукали якісь фігури і чорніли на сірому небі. То нетерплячі міряли поле,

щоб дізнатись, скільки прийдеться на душу.
Маланка, закасавши спідницю та вся зігнувшись, мов чапля, переставляла ноги по глеюватій

ріллі.

* * *
Хома сміявся і погано сміявся:
— Стережете панське добро? Ха-ха! Пильнуйте, пильнуйте, щоб не пропало. Подякує пан, як

поверне назад. Аякже...
Зеленкуваті очі скакали в нього, як жаби понад болотом.
— Він дума один із другим, що як пан втік, то вже й пропав. Якраз! Такий не згине. Нажене

козаків повне село та й шусть у теплу хату. Спасибі вам, люди, що зберегли. На твоїй спині
запише подяку... Ні, коли хочеш робити, то роби так, щоб він не мав охоти вертати, щоб йому
пустка смерділа. Викури димом й вогнем... Зрівняй усе з землею, щоб було голе, наче долоня... —
Хома тицяв грубим пальцем в долоню. — О!.. Як долоня.

Ті, що їм снились панські корови, завідські гуси та інше добро, ловили Хомине слово.
Бо таки правда. Коли б не вигадував Гуща, в них усе було б так само, як у людей. Ще чи

ділитимуть землю, чи ні, хто його знає, а тим часом яка користь людям?
Андрій здіймав скалічену руку:
— Де ж правда? Нам таке роблять, а ми ж що їм за те?
І поглядав на гуральню. Його дратувало, що вона ще стоїть, гордо підійма комин і буха

безжурно димом, наче сміється.
— Пан втік, а панича Льольо на насіння лишили. Нехай курить, пане добродзею, горілку.

Хе-хе! Хома сердито сапав:
— Атож. Так і буде стояти, що з нею зробиш?
Ну, Хома знав, що зробити. В нього справа коротка:
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— Спалити.
І те “спалити”, як вітер, свистіло у нього в зубах.
Се було чудо, що гуральня досі стояла. Тільки мулила очі. Скрізь по селах покінчили з

панами, скрізь димились руїни, а тут — гуральня. Куди не глянеш — вона. То комин упаде в око,
то дим, як чорний кудлатий змій, тріпоче в повітрі. По ночах гуде свисток та горять вікна, як вовчі
очі, і все так само, як досі, наче нічого не сталось. Що за мара? Тепер мужиче право, не панське.
Скрізь погромили панів, та й так минулось. Навіть сторонні сміються. Коли б не Прокіп, не
Гуща — давно зробили б кінець. А панич Льольо? Яка користь од нього? Як ссав народну кров,
так буде і далі ссати. Андрія скривдив, невже чекати, поки і другим так само буде?

Андрій, як і перше, жалівся, але тепер його рука зробилась гаслом:
— Дивіться, що роблять з нами в гуральні!
Його брали за руку і уважно роздивлялись безпальчий цурпалок, наче бачили вперше.
Панський пастух вештався скрізь, і скрізь, де він з’являвся, його зелені очі ворушили народ.
Навіть прихильників Гущі.
— Хіба ми гірші за других?
В середу знали, що се буде в четвер. Хома ходив од хати до хати:
— Як вдарять у дзвони - виходь. Хто не вийде, буду палити.
Він був рішучий; видко було, що він не жартує.
Пізно світилось проти п’ятниці світло, як в великодню ніч. Люди мовчки готували сокири,

кілки, залізні лопати. Дитячі очі стежили з печі за кожним рухом старших.
Часом, коли лопата задзвеніла, зачеплена кимсь, або впав лом, усі жахались. Що, вже? Серед

напруження й тиші часом раптом здригалось повітря, немов од дзвонів.
— Тс! Тихо!
Прислухались і, не вірячи самі собі, одхиляли сінешні двері або висували голови за поріг.

Холодна дрібненька мряка сіялась з неба. Було вогко, непривітно і тихо. Здавалось — кінця сьому
не буде. Нехай би вже, врешті, подали знак, коли воно неминуче. А може, Хома збрехав, налякався
і нічого не буде? Верталися в хати, блукали з кутка в куток і ще раз обдивлялись наготовлену
зброю.

Однак дзвони несподівано впали. Мідь струснула осінню мряку і розсипалась по всіх кутках.
Нарешті! Всім стало легше. Виходили з хат, збивались в купи і поспішали. Збуджені раптом з
холодного сну, дзвони хрипло кричали і гнали вперед вузлуваті фігури, покручені непомірною
працею, сю в одно злиту з пітьмою масу важких лантухуватих тіл, скривлених ніг, твердих, як
довбні, рук.

Перед гуральнею юрма спинилась. Великий мурований дім, де жив панич Льольо та
містилась контора, важко сірів на чорному небі, холодний, погаслий, і тільки одно віконце тьмяно
світилось, як око напіводкрите. Зате гуральня нахабно сміялась рядом червоних вікон і гордо
пахкала димом.

Хома ходив між людьми, ще нерішучий, наче не знав, з чого почати. А біля дому був уже рух.
Хтось біг під стіною, злазив на сходи, і чутно було, як гримнули двері. Потому вікно погасло і
знов засвітилось. Дзвони хилитали дрібненьку мряку, бились і розривались, а в пітьмі драгліла
юрма. Раптом одчинилися двері, і звідти почулось тривожне:

— Хто там? Чого вам треба?
Се панич Льольо... се Льольо...
— Чого вам треба?
Хома одділився од юрми.
— Ага! Се ти? Нам тебе й треба. Ходи сюди! — і погано налаявсь.
Маленька, самотня на сірій стіні фігура Льольо подалась назад.
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— Не підходь. Буду стріляти.
І зараз під будинком блиснув, наче сірник, вогонь, сухо тріснуло щось і розкололо важким

розкотом ніч.
Юрма завмерла й осіла. Сполоханий дух заколотився на мент в порожніх грудях. Але Хома

його підняв:
— Го-го! Він ще стріляє! Бий його... бий!
Те “бий” опекло тіло, як пуга, підняло ноги і погнало без тями вперед, в рухові тіл, у віддиху

грудей, в натиску сили, що раптом збудилась з дрімоти, як під кригою будиться річка.
Темні сіни застогнали од тупоту ніг, і під вагою тіла, збитого в купу, двигтіли сходи.
Де Льольо? Ніхто не знав. Чи він ще тут, чи, може, втік, чи його б’ють, чи тільки ловлять.

Тіло налягало на тіло і ззаду чуло на собі гарячий віддих, що гнав наперед. Перед дверима
зробився тиск, а знизу все напирали. Двері були замкнені. Хома бив в них плечем, і в густій пітьмі,
де не видко було лиця сусіда, глухо гупали плечі, тріщали сухі дошки. Раптом двері подались, і
щось війнуло звідти, як із безодні. Люди хитнулись вперед, у чорну пустку.

— Постійте, зараз! — крикнув Хома.
Минула хвилина.
І сталось чудо, короткий сон, од якого усі посліпли. Електричне світло раптом залляло велику

світлицю, наче махнуло срібним крилом, і відбилось в помості, в ряді великих дзеркал, в золоті
рам. Білі серпанки, як хмари на весняному небі, злегка гойдались на вікнах, зелені дерева
схилялись над шовком меблів, етажерки з цяцьками блищали, як царські врата, а триногий рояль,
мов чорний казковий звір, одкрив широку пащу і скалив до світла білі здорові зуби. Ся зміна була
така раптовна, що схвильована юрма застигла, і лиця залляли усі дзеркала, ледве містячись в
рамах.

Але Хома одним махом замазав картину.
Він вхопив кіл, замахнувсь і спустив на рояль. А-ах!..
Триногий звір хряснув і дикою гамою струн, од жалібних до грізних, ревнув під стелю. А

високі кімнати підхопили той рик і рознесли по всьому дому. Люди збудились зі сну, ожили,
заворушились. Хвиля бухнула через двері у хату і вдарила в стіни. Тоді раптом впали коли на тихі
води дзеркал, і бризнули з дзвоном на поміст скалками обличчя, що там містились.

А дім все сповнявся новими. Осліплені світлом, заглушені дзвоном битого скла, вони
налазили з сіней, як оси з гнізд, і накидались осліп на все, що попадало під руки. Якесь шаленство
всіх обхопило.

Бий все!
І накидались на все. Намагались роздерти стільці за ноги, а коли не вдавалось, били ними об

землю і насідали грудьми, як на живу істоту. Мовчки, зціпивши зуби. Кілки змітали скло з
етажерок дощем черепків, шибки під молотками осипалися з вікон, як з дерева цвіт. П’яніли все
більше. Хотілося чути лиш брязк, стук, тріск, передсмертне хрипіння кожної речі, яка так само
тяжко конала, як і жива істота.

Про Льольо забули.
А рояль Хомі не дававсь. Чорні блискучі боки його кололись і западались за кожним махом

кілка, але він все ще тримавсь на ногах, тільки вив дико, як звір, стікаючий кров’ю.
Потривожений пил, що досі тихо спочивав в меблях, тепер курився димом та крутився в

повітрі, роблячи світло жовтим і каламутним. Все злилось в однім божевіллі. Люди пили його
одне в одного з очей, з передсмертного жаху скалічених речей, криків скла і металу, з стогнання
струн. Всі ті одламані ніжки, покручені спинки, черепки під ногами, шматки паперу, пустка руїни
будили ще більшу жадобу нищить, ламати, бити, і ноги без тями топтали знищене вже, а руки
шукали нового.
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Андрій одною рукою ламав галузки живих рослин, розсипав землю з вазонів. Ага! Ти ростеш!
І упивався хрустінням горшків під каблуками.

Хома, з перекривленим ротом, весь мокрий, блищав од поту.
— Гуляйте, діти. Прийшов наш день.
Панас Кандзюба силкувавсь до натуги підняти велику шафу, але не зважив сил. Вона

навалилась на нього і придушила. Він крутився під нею, кректав, волік до вікна. Йому помогли
другі. Шафа лягла на вікно, задерла ніжки й білий спід, хитнулась і щезла. Панас висунувсь у
вікно, щоб бачити, як вона хрясне грудьми об землю .

На подвір’ї, у безпросвітній мряці, кишіли люди, як гусінь.
— Чого стоїте? Йдіть помагати. Тепер нам воля.
Світлиця зароїлась од нового народу, що насилу пролазив через купи уламків. Люди

розсипались скрізь, по всьому дому, і кожну кімнату сповнили гвалтом. Гупали кілля і молотки,
наче в великій кузні, тріщали меблі і двері, скреготало залізо, а скло дзвеніло й дзвеніло
безперестанку і сипалось долі, як груші з дерева в бурю.

Весь дім трясся од зойку, кричав на пробі в порожні отвори вікон до чорної мряки, що його
оточала.

Одсувались комоди, і звідти викидались тонкі сорочки, такі чудні і легкі, наче пушинки, з
свистом дерлися рядна, літали, мов павутиння, мережки.

В ковалихи очі горіли, вона трясла гладкими боками, порпалась в купах і все кричала:
— Не деріть всього! Лишіть мені...
І здирала з поламаних меблів шовк, жовтий, червоний, блискучий.
Панас Кандзюба бігав по хатах як навіжений. З-за пазухи виглядала у нього тонка жіноча

сорочка без рукавів, а руки обережно тримали і притискали до грудей коробку з старим іржавим
залізом. Він сам не знав, куди її діти.

Олекса Безик сяв. Він врятував од погрому слоїк з солодким і притулив до серця, наче
дитину.

Хати вже були обдерті, розбиті, переповнені пилом, як димом, що простягав руки за вікна, на
холод. На вікнах хилитались од вітру подерті білі завіси, як перебиті крила. Тільки лампи та
канделябри лишились цілими і завзято заливали цілу руїну світлом, до нестерпучості ясним.

Брудні, наче на лахміття подерті люди спинились і роздивлялись, що б знищити ще. Але
нічого не було. Голі стіни конали останнім диханням оддертих шпалерів.

В кутку Хома старанно трощив ще простий кухняний ослончик, брудний, у помиях,
наполовину згнилий.

Андрій торкнув Хому за плече.
— Ну, а гуральня?
Хома підняв на нього безтямні очі.
— Як бити, то бити все.
І далі трощив недобитий ослончик.
— Годі, покиньте! — кричав Андрій. — Пора палити. Хома опритомнів. Палити? Його очі на

мить спинились, і в них мигнув наче далекий відблиск пожежі.
— Палити? Давай.
Вони склали на купу під сходи уламки меблів, ніжки стільців, шматки паперу і підпалили.
— Тікайте з дому, горить! — кричав Андрій.
Люди, як миші, покидали покої і серед диму скакали по сходах.
Андрій зняв з канделябра свічку і підпалив завіси. Вогонь охоче поліз по серпанках, і чорні

отвори вікон ще глибшими стали в червоних рухливих рамах. Дві Андрієві тіні заметались на
прощання по стінах і разом з ним зникли.
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Андрій шукав Хому.
— Тепер гуральня. Чуєте, Хомо? Гуральня, кажу. Вони останні вибігли з дому.
Ніч стояла глуха, ще чорніша по світлі. Але сподом вона ворушилась, жила, двигтіла і

хвилювалась хвилями чорного люду, невидимим припливом тіл.
Тільки гуральня блищала рядом освітлених вікон та тремтіла од руху машин, немов у великих

кам’яних грудях, ждучи чогось, тривожно калатало серце.
Робочі покинули працю і чорніли вздовж стін та біля дверей. Світло з вікон грало в калюжах

разками золотого намиста.
Юрма й гуральня стояли навпроти себе, немов міряли сили, немов ще рішали, хто переможе.
Між ними раптом з’явилась важка, кострубата постать Хоми.
— Чого ждете? Паліть!
Вікна паничевого дому курились димом. Вогонь ліз по завісах, в’юнкий, веселий, і вже

облизував лутки знадвору.
Безлиця у пітьмі юрма здригнулась і пішла на гуральню. Андрій біг попереду. У лівій руці

тримав залізо, а права, без пальців, високо здіймалась над головою, наче комусь грозила.
Ось апаратна. Тепла, вся завита в залізні труби, колеса, машини, наче нутро живота, вона

тряслась, як в трясці, і блискавично мигтіла широким пасом. На мить Андрієві ніздрі вхопили
знайомий запах олії, пари, сухого жару вогняної печі — і перед ним встало його робоче життя,
його каліцтво. Ось як зійшлися вони — машина і її жертва. Андрій почув на руці одрізані пальці, і
злість туманом піднялась йому до мозку. Він кинувсь на пас і збив одразу. Захитавшись, пас упав з
свистом плавким лінивим рухом, як мертва гадюка. Апаратна востаннє здригнулась і стала, а
махове коло закрутилось в такому шаленому льоті, що, здавалось, підхопить з собою й машину.
Паровик тепло і важко дихнув, сповнений сили. Чорні блискучі боки його дратували Андрія. Йому
хотілось бити сю ситу, гладку скотину, почути, як застогне, крикне, сконає, віддасть останнє
дихання. Він збив манометр і ударив залізом по боці. Потому пустив пару в свисток. І коли
паровик скрикнув тим самим криком, яким будив Андрія мало не ціле життя, криком, що зблизька
видававсь гострим й блискучим, як шило, лютість одняла у нього тяму, свідомість і розуміння. Він
бив машину що було сили, помагав правою лівій руці, крутив головки гайкам і ламав все, що
вдавалось зламати. Забув навіть про небезпеку. Він не бачив, що діялось навкруги, всіх тих свиток,
жовтих кожушків, борід і волосся, зліплених потом, гарячих очей, напівбожевільних, поранених
рук, не чув того кування заліза в залізо, пекельної кузні, що все перекувати хотіла в ніщо, що
працювала, як невгаваючий дух руйнування, і сповняла луною тисячі згуків високі стіни гуральні.

Хома був всюди. Він, здавалось, забув людську мову і лиш, як жужіль од горіння душі,
викидав з себе:

— Бити! Палити!..
Де тільки з’являлось його обличчя старої баби, глибоко зоране плугом життя, де падав лиш

погляд зелених очей, владний і невблаганний, там дух руйнування напружував жили і зміцняв
сили в нелюдські.

Хома не чув утоми. Його руки, наче залізні кліщі, крутили мідяні труби, і чим твердіші вони
були, тим більшу розпаляли охоту перемогти. Обдерті, у ранах, його руки давно обливалися
кров’ю, але він навіть не помічав. Знав тільки, що мусить розбити і підпалити.

Нарешті! Покришки з брязком впали з цистерн, вогонь торкнувся спирту, і легка блакитна
хмарка захилиталась над ним. З цілої гуральні збіглись дивитись. Синявий вогонь, такий легкий й
невинний, що, здавалось, пекти не може, м’яко згинався і розгинався, наче плавав на спирті, і
тільки часом здіймалась хвиля з червоним гребнем.

Невдоволений шепіт пройшов по юрмі
Се ж горить спирт! Ніщо інше, а спирт. Було досадно. На саму згадку пекло у горлі,
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розливалось тепло у грудях. Нащо було палити, не давши навіть покушать! Тепер ні паничеві, ні
людям. Вогонь жере.

Олекса Безик мало не плакав. Невже пропаде?
Він хотів рятувати. Йому прийшло на думку, чи не можна зачерпнути спідсподу. Адже горіло

лиш зверху. Він знайшов корячок і протиснувся крізь натовп.
— Куди ти? Його хотіли спинити.
Але Безик вже розігнався і сунув руку просто в огонь.
Синє полум’я стиха хитнулось, хлюпнуло в чорні криси цистерни і впало додолу кількома

вогняними клубками.
— Ой братці, пече! — скрикнув Олекса.
У нього горів рукав.
Се була спроба, невдатна, правда, але, здавалось, можлива. Вогонь лиш зверху; під сподом

чистий, здоровий спирт, треба тільки дістати.
Натовп захвилювався.
Тц! Тц! Скільки добра загибає... скільки горілки...
У роті сохло, душа просила хоч закропитись, хоч раз ковтнути, хоч умочити уста, сухі од

смаги. Розбити посуду? Пробити збоку? Дух спирту лоскотав ніздрі, і спазматичним рухом горло
ковтало слину.

Гарячі очі мацали боки цистерни, готові втягнути в себе, висушить повну посуду, міцну,
недоступну, накриту вогнем. Юрма навіть затихла од божевілля згаги, злита в одно бажання і в
одну думку. А перед нею все вище й повніше палали чаші, повні вогню, як жертви невідомому
богові. Раптом ззаду почувся крик:

— Розступіться! Дайте дорогу!
І не встигли ще розступитись, коли крізь юрму пролетіло щось мокре, все у рідкому болоті,

забризкало всіх і просто кинулось до вогню. На мент тільки мигнула перед очима чорна фігура,
піднята рука і вже простягла людям шаплик вогню, що курився, як серце, тільки що вирване з
грудей.

— Пийте! Але як пити?
— Лий воду! Дайте води...
Хтось приніс воду і хлюпнув нею в шаплик.
Вогонь притих, зігнувся, дихнув востаннє й сконав.
— Ура! Горілка!
Руки здіймались і простягались — тремтячі, напрасні, з одним непереможним бажанням

швидше дістати, вхопити і одірвати од чужих уст тепле противне пійло.
— Давай! Сюди! Лишіть мені! Буде, нам дайте...
Ті, що стояли ближче до дверей, не мали надії дістати горілки, їм треба було самим

роздобути. Вони бігли в подвір’я, скакали в калюжу, як були в одежі, й качалися там в якійсь
гарячковій нестямі, щоб краще змокнуть і не боятись скакати в вогонь.

З густої осінньої мряки безперестанку вривались в гуральню і лізли в вогонь, наче нетля на
світло, дикі, напівлюдські фігури, мокрі, покриті корою рідкого болота, з-під якого блищали лиш
очі.

Блакитні вогні все розростались і вже цвіли на вершечках червоним, як хмари при сході
сонця. По обличчях розлились мертві синяві тони. А серед тіней од поламаних труб і машин, що з
жахом бились по стінах, чорні заболочені люди скакали у дикім танці і черпали вогонь з палаючих
чаш:

— Хто хоче? Пийте!
Дім, де жив Льольо, вже догорав. Падали балки у прірву отворів і розсипались снопами
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тріскучих іскор. Гуральня рівно палала, вся налита вогнем, стікаюча полум’ям в вікна і двері, як
рана кров’ю.

Широкі крила осінніх хмар жевріли тихо над нею, простерті в безодні ночі.


