




Ірина ЛаврівсЬІса 

Перший козак 

в Америчі 





ІРИНА ЛАВРІВСЬКА 

ПЕРШnfІ КО3АК 
В AMEPnUІ 
Оповідаппя для молоді 

Ілюстрації Едварда Ко3ака 

Видаппя друге 

Львів 

<•Каменяр» 

1995 



ББК 84УКР 

Л13 

Захоплююча повістьутсраїнсьтrпї ryчncnoї пись.'І!енюІці, 

яІ!а npoжuaat· а СІІІА. ро.1повідає ІІJЮ 1-Іr>.ІвичаіJні пригоди 

уІ!раїнсьІ!ого хлопч.иІ!а ДРІІUса на А.~ІериІ!аІІСЬІ!О.ІІУ 

І!онтиненті. 

Текст подається за виданням: Л11врівськв І. Перший 

козак в Амери•~і: Оповідаппл для молоді.- Торонто: 
Гомін України, 1975. 

Л 47026402~ Інформ листок 
95 

ISBN 5-77 45-0646-0 · tr") (ршш !ІnврінсІ-.ка. 197!"• 



ХОЧ ДІТИ І НЕ ЧИТАІQТЬ ПЕРЕДМОВ ... 

Инижки ддя дітей та підліписів не часто супроводжу

ються передмовами- діти не дуже полюбляють їх читати. 
Одн.ак видання, яке .зацікавлеио гортаєте, просто не .може 

обійтися без передиього слова, настільки незвичайна й по

своему цікава його історія. 

Почнемо .з того, що юtижок не буває без авторів. Отож, 
якою б цікавою не була кн.ижка. їі автор, напевно, ще 

цікавіший: його життя, його досвід, пригоди, що траплялися 

з нu,",_ упродовж багатьох літ, також .можна уtсласти в 
численні сторінки захоплюючої книги. 

Авторtса повісті <<Перший 1созак в Америці•> пані Ірuна 
Л аврівсьt<а (з дому-П аши:овська) народилася в Бережанах 

на Тернопіллі. Вона--- ровесющя героїчного чину українськuх 

Січових стрільців у боротьбі .за незалежнІсть У1сраїни. 
ровеснtщя героїко-ро.маитrtЧІlLІХ стрілецьких піrr·ІІІ•. що. 

,",_ожливо, не ра.з слугували їі .матері як nic11i ІСОЛІІt'Ісові - -
для ,",_аленького Ірчика ... 

Гей, гей,_ ІрчИк, Ірчик, 

JІичІ<а в тебе, ЯJ' папірчик ... 

Паина Jpuua зростала красунею, вчилася у с.1авнtи 
Бережансь1сій гі.Аtназії, а як прийшов час, то подалася на 
науку в школу .юграюtЧІИЇ торгівлі (на догоду . .матері) та 
в драматичну школу (покрадьюt від .Аtатері, н.а власні, 

зароблеиі прuва.тни.ми уроками, кошти). 

Стала шст.оркою, вийтла .ю.між .ю Юрія. Лавріоського

співака і також актора, й обоє почали працю у Л ьвівськоJІtу 

оперн.о.му театрі. На той час, восеии 1939 року. Польща 
вже впала під н.і.Іtецью.Ім чдбоmоJІt, а до Львова причовгали 

•tоботиська сталінських опричників. То були часи несn01сою 

та иепостійності. Світова вій на і.з3ахідІtої Європи ось-ось 

.мала гри.Аrнути у двері поиеволеиої більшовшса.м.и Україии. 

І коли це сталося., пані Ірuна .1 чоловіко.~t n01синули оперну 

сцену й перейшли до новоствореного театрально-мис· 

тецького Ісолективу <<Веселий Львів•>. 
<<Веселий Львів>> за часів німецької окупації був, .можлІtво, 

не иастільки вже весе.rщд, наскіль1си талановити.ІІt. До-
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сить сказати, що до грот-tа засновтшків і учасншсів цього 
театру-ревй: належали татсі відомі н.ин.і в україпському 

.'Іtистецькиму світі постаті, лк писмtеннитс-гуморист і 

художник Едвард Козак (відомий під псевдонімом ЕКО ), 
тсо.мпозитор Анатолій Кос-Аиатольсьтсий, пись.меиники 
Зенqт-t Тарнавський, Богдат-t Ніжанковський, Олег Лисяк, 

Юphl Тис-Крох.111длюк, Василь Лев1щький (Софронів), 
інші анані в культурі та в літературі імена. Тут, у 

театрі, Юрій Лаврівський вперше витсотtував нові піспі, 

які згодом співала вся Галичииа. 

Влітку 1944 року <<Веселий Львів>> перебирається до 
Мюнхена, де концертує в робітничttх таборах, агоПо.~t 
переїадить до Берліпа ... до Відн.я ... далі .тову 1\!Іюпхен ... 
Короткі гастрольні переїади в умовах виснаженоговійною 

світу ... Треба було остаточніиtе виаиачитись, і подружжя 
Лаврівських потсидає Європу. Несписат-tі ще сторінки жи
тейської повісті роагорпула перед rшмu Ам.ершса - про

мислове .місто Бофало при кордоні .1 Каиадою, біля Ніа

т'арського водоспаду. 

Серед буденної суєти .ятсогось дня 1950 року Ірина та 
Юрій Лаврівські опшmлuся ua приватній радіостанції 
пана Вишатицького, полю<а, якому, одпат<, сподобалося 

подружжя українсьrщх анторіа, і віn люб'яано надав їм 
годину ефіру для щоrtР.дільпоі: україиської передачі. В тра.'Сті 
ко.мпсриційного удоскотtdлення цієї радіогоди1m в нш 

а' явилося кільканадцять хвилии .t10влення для дimeit. 
Авторо.11t і ведучою цієї <<Дитячоі: радіохвuлшtюt>> стала 

<<Тета Ірена>> - {1-ani lринд Jlаврівська. Тут, власне, на 
радіостанції, й роапочалася дорога !рипи Лаврівеької до 

літературної творчості. А а:югалі, narti Лаврівсьт<а й 

доюmі почувається Іtіяково, ко.rщ ії називають пись

меuницею. Вона вважає себе українською дра.ІІtапшчиою 

акторкою - то головне їі поклmштutл it остtовиий фах, але 
так скла:чося життя, що вповuі проявити себе на 
українській сцені тtР поталанило. 

J1країнськи.м дітя.!>l Амерщси та Kauaдu треба було 

роаповідати новітні украі,·пські казки~ а отже, треба було 

їх при.ду.~~tувати. І <<те та !ренд>> придумувала-щотижня 

нову, одиу цітсавішу від іншої.- npomяzo.~r вісімиидцяти 

років. Це сотні тсазок, cy.~~tнux і веселих, пов•tальтшх і 

навчальних, побутових, пригоднuцьтшх, історичних ... Вонu 
згодом друкувалuся у рі.зних українських виданнях, виходили 

серіями. гpaJІU)(jiOІl1tUX платівок, відзначалися літератур-
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Іtu . .ми нагорода.мu, а деякі .1 н.ztx стали обов'язковою лектурою 
в українських школах на Американському континенті. 
Наведемо тут кілька заголовків, що дасть певну уяву про 
розмаїття тем і невичерпну фант(t;Jію авторки: <<Приб

раний син•>. <<Мій командир•>, <<Чоmири співаки•>, <<Від
важн.ийВолодя•>, <•КнязівнаЯрославІю•>, <<Лідунин.коти.к•>, 
<<Чарівющя Добрада•>, <<Найкращий діа.мант•>, <•Царівна 
Фіалка>>, <<Кня.зь Всеволод•> ... Ось що писав свого часу про 
Ірину Лаврівську знаний літератор і журналіст, у .минулому 

засновник <<Веселого Львова>> Зенон Тарнавський: <<Ії літера
турний талаит працює дуже дивио. В усьому вона бачить 
тему для казки і з усього вона вміє зробити ка.1ку ... Не
багатьом нашим сучасним письменникам припадає на 
долю до шкільних читанок ... Ка.1кові оповідання Ipzmи 
Лаврівеької увійшли вже до читанотс ... А це дає їй чи не 
найкращу рекоJІtендацію юс пись.меиниці>>. 

Вез перебільштtня .можна сказати, що на ка.1ках І рипи 
Л аврівської виховувалося ціле поколіюtя у1сраїнців у діаспорі. 
Про це, зрештою, свідчать численні слова подяки нині вже 

дорослих людей, вони ще й досі пщиуть чи телефонують 

своїй <<теті Ірені>>. 

Я1сось серед числе1mих 1сазок Ірини Л аврівської знайшовся 

цикл пригодницькuх оповідань про хлопчика Ден.uса, який 

випадково потрапив на А.мериканськи й континент з 

кількома козака.ІJ<ш. Хтось із колег порадив скомпонувати 

ці оповіді в окреJІtу повість. Отак незабаром в до.маш~tіх 

юtигозбірнях украЇІtських родzтАмершси та Канади з'явився 

<•П ер ший коаак в А.мерuці>> - під реда1сцією Вогда Іtа Ро.манен
чука, в оформленні та з ілюстрація.ми Едварда Козака, 

авторчиного приятеля ще .1 часів <<Веселого Львова>>. 

JТ короткій. передмові до Ісанадійського видтmя (Торонто, 

1975) В. Романенчук пише: <<Повість, що їL' юний читач 
візьме в руки,- не фан.та.1ія, ії .можиа иавіть вважати 

повістю історичиою, бо авторка черпала свій .матеріал :з 

історії, цебто з історичиих киижок, юсі в бібліотеці 

вичитувала, і прочитане відповідпа використовувала; 

отже,- JІtайже все, про що тут роаповідається, колись 
справді діялось. Та1сі постаті, як Ля Саль, отець Рене, 

і~tдіянські племена, їх .1вичаї, жорст01сість, будова форту 

коло Hiaraprt та його знище1mя й відбудова- це історичиї 

pe•ti, які свого часу діялись і були записані в історії. Навіть 
і той факт, що першим комендантом форту Луїаіан.а па 
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півдні був н:озак, e.~tiгpaum з J1країни. теж історuчнuй•>. 

<< П eptuuй тео за кв А.мерzщі•> м.ав багатосхвальних рецензій, 
престижну нагороду ІГ ятого літературного кон1rурсу 
Ун:раїнсьн:ого літературІюго фонду і.м. І. Фращса (Чшсаго. 

1970 ), та uайголовніше - тисячі іі тисячі аахоплl'нuх 

~-итачів у численІmх україисьІшх родииах нашої дiacnopu. 

Не буде.мо тут переповідати з.м.істу повісті, і.ї дра,wа· 

тичного сюжету, не стапе.мо характеризувати героїв -
це зайве. Сьогодн,і за згодою аатортси <<Перший н:о.затс. .. •> 
перемандровує в J1н:раїпу, в тсрай їі дитинства, у срібnий 

туман дитячих .юбав та витівон:, до своі.'х ровестиисів, 

яІсим романтика далеких подорожей. і фан.тастuчних 
пригод часто .заступає реальний і, ua жаль, ue дуже 
привітний світ. 

ПІн:ода лишень, що ц.я цін:ава ІСІІllЖІса йLUJІU до нас тан: 

довго. 

А ще шн:ода, що діт.u здебільшого ІU' •штаютІ• nepeд.Jttoв 
до цін:авих юшжок, бо якби читали, то ді.зпались б, юс з 

Ун:раїнu. півстоліття то.му е.Jttігрувала чарів1ш артистка 

Ірина Лаврівсьтrа і юс •tерез півстоліття п.овериулася в 

УІСраїн.у Ірипа ЛаврівсьІСа -- улюблеиа пuсмtеІіnиця тепер 
уже всієї украі.'нсьн:ої діпиюри. 

Богдак СТЕЛЬМАХ, 

лауреат премій ім. І. 11. Котляревсь«ого 
та Мар"іяка Ulаш«евича 



КІЛЬКА СЛІВ ПРО ЦЮ КНИЖЕЧКУ 

(І}ередмова до першого видаипя) 

Повість. яку оце випускає «Го.ніи Україтщ», призначена для 
юиацтва, яке в нас, треба вдаритись в груди. під лектуртвt 
оглядо.м найбільtи занедбатtе, і це. фатальпо відбивається тю 
його націоиальному формуваииі. Як подивитися ІІа списки 
дитячої літератури. то лю.ж:на сказати, що вона зобсІ." не 
бідиа і постійно збагачується, а от про доріст. про ющщтво 

наше в 1taC .~tаЛО Х/110 й ду.нас, а KO!IU й ду.\tuЄ, 1'/10 ІЮ IIIO.HJ' й 
закінчує. To.\ty в тюс ЮІtаЦІ>Ка література така кількісно 

Аtізерца і то.ну ІЮ/lІ доріст. не .'Іаючи що в рідиій :Іюві читати, 

силою ще й ЦІ>О<~о фаюпу звертається доба?аmої ан.~лійської 
літератури. з яІmю й залrmюоІ1І,ся. !привернути йо?о з11ову 
до рідної лектури незвичаііпо вlrж·ко, а надто що Іі не.\tа до 
чого. бо не.~ю в нас иічого рівнозnачІю.•о. А якби ue те, то хто 
лює, чи не вдалося б 1uш зт)ер.ж·ати при собі зІюЧІЮ більше 
Ішших дітей, бо той вік у JІситті, коли дитина переходить в 

стаи юнацтва. для дальtиого розвитку, om:JІce й д.1я 
ІtаЦіОІІО!ІЬНОі'О фОJНІ)'8аННЯ .\tОЛОдОЇ дуuіі,- uезвuчайІІО 
ва.нсливий. А в нас ІІа nал"цях однієїруки .но.нсиа порахувати 
ав111орів. що пишуть для юиацтва, та й то не так ба?ШІІО, 
якби було треба. 

Повість Ipшtu Лаврівс"кої. авторки цілої низки історич
них та інших казок для дітей. які вона чита.ш сво;•о часІ' в 
своїй радіогодrті кі!Іькаиадцять ртсів 11uшу і записала· на 
плотівках ( деяkі друкувалися і в читаиках). прюначе на якраз 
для юиацтва, для нащою доросту. Хоч во па са.\щ-одиа піяк 

ue заповnшпь тієї ве:тчешої иедостачі. яка в цій ділянці 
витворилася, та все-таки іі" юшJІrт<а є одиісю з fішатьох 
того род)' книJtсок, яких иащій лю.юді пекуче потрібио і які 
1108иНІІі 1/0Я611tnUCЬ. 

Повість, що іТ ютпі читач візь.,не в руки,- 11е фаитазія, п· 
.мо;жиа павіть вва.нсати повістю історичпою, бо авторка 
черпала сsій .матеріал з історії, цебто з icmopuчmtx КІШЖО/(, 

які в бібліотеці вичшІ1J'ва.ш, і прочитаие відиовідио вшщ
ристовувала. omJtce, .~шtі.нсе все. про що mрн розповідається, 
колись сnравді діялось. Такі постаті, як Ля Са.1ь. отець Pl'lte, 
іидіянські пле.меиа, ;:\: звичаї, Jtcopmzoкicnн •. б_1·дова форту 
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коло Ніягари та його знищення й відбудова - це історичні 
речі, які свого часу діялись і були записані в історії. Навіть і 
той факт, що перши.w кп.ненданто.\t форту Луїзіана ua півФІі 
був козак, e.~tirpamn з України, meJІc історичний. А розповідь 
діда Maкcu.\fa про Морозенка основана на народтю.му перека
зі. От:нсе, читач, що читаттше цю книжку, .\tOJІce бути 
~вний, що читає історичну повість, бо тут тільки сю.жет 

створений авторчиною уявою, але авторка вміла вJІсшпися в 

давні події й постаті і вміла і~-х- так переконливо З.\tалювати, 

що повість читається як фантастична -легко, приємно й 
не без користі. А для україиського юного читача вотю ще й 

тrш корисна, що збуджує гордість за свій рід і нарід і дає 
задоволення, що українці не гірші від інших чу.жинців, що 
приі:-х-али колись до A.\tepuкu, а кращі, бо не такі безоглядні й 
жорстокі, а чесні й шляхетні. Отже, .лш .мали й тут свої:',( 

героїчних предків, якш1-ш можемо похвалитись. 
Коли ця кни:нска, прикрашена образка.\Щ Е. Козака, збу

дить в юно?.о читача саме такі почування, то ії ціль буде 

осягнена, бо авторка ії з тією .\tетою й писала. 
Б. РОМАНЕНЧУК 



3а море а коааками 

Давно це бу по ... дуже давно ... 
Батько Дениса був козаком з діда-прадіда, а мати 

також з козацького роду. Ріс малий Денис, а як мав 
десять років, то так зручно шаблею орудував, як 
старий. І стріляти вмів, і засідки на звірів робити. 

- Хоробрий козак буде! - радів батько. 
А раз, як батьків не було вдома, приїхали чужі 

люди. Карета запряжена в восьмеро коней, а довкола 
неї повно людей на конях. «Це,- казали,- двір 
царський через Україну їде». І хтось побачив чорнявого 
хлопчика з синіми очима, а потім один з тих, що на 
конях сиділи, під'їхав до Дениса, взяв його за руку і 
в карету посадив. 

-Я не хочу! Пустіть мене!- виривався хлопець. 
-Тихо! Кривди тобі не буде,- сказала якась пані 

московською мовою.- Тобі добре в мене буде. А 
дивись, як мальований, а щічки які, а оченята! 
Спасибі за такий дарунок! 

І хоч як малий пручався, плакав- не помогло. 
«Ох, якби я батькову шаблю мав! - подумав Де

нис.- Але нічого, я й так від них втечу!•> 
Їхали вони довго; довго. Хлопця любили і бавилися 

з ним, і ніхто не зауважив, що в його очах світились 
вогники. Недобрі вогники. Він уже не плакав. Він 
знав, що плач не допоможе. Він тільки придумував, 
як би втекти. 
Сонце вже зайшло, як карета затрималась на ніч 

біля великої корчми. Всі полягали спати й малого 
поклали. Десь по півночі Денис тихенько встав і 
попробував вікно. Замкнене! Двері - замкнені! Що 
робити? Куди втікати? Попробував ще раз вікно - не 
йде. Сів на підлогу та й думає. 
Сидів так і думав довгу хвилину. А довкола темно

темно й підлога тверда. Моститься він, як мале 
цуценя, щоб вигідніше сидіти було, мацає руками 
долівку, аж намацав якесь кільце, до підлоги прибите. 
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Схопив рукою і тягне. А за кільцем малі дверцята в 
підлозі підіймаються. 
•Ах,- зрадів Денис,-- це вихіддо підвалу. Корчмар 

там всяке добро тримає>). 
Спустився вниз. Під ногами почув драбину і по ній 

зііt,пов на дно підвалу .. Стухло й вогко, та пахне 
всякими незниклими пахощами. А там віконце високо. 
Скочив туди Денис. Було незакрите, ані не забезпечене 
нічим. Як кіт, тихенько проховзнувся і вже стояв на 
дворі. Поглянув довкола. Вартового не було, а ноги 
рванули самі. Скочив в кущі і - знову бігти, аж до 
річки добіг. Шумить вона таємно - там зупинився 
відпочивати. 
Аж тут враз чує, що коні іржуть і люди говорять. 

Хто ж це? Ні, це не ті, що його зловили, це хтось 
інший. Ах, це козаки! 

- Батечки, люди добрі, порятуйте,- кинувся їм до 
ніг,-· м~не вкрали з дому. Пані якась московська на 
свій двір хотіла взяти, та я втік. 
-А хто ж ти, хлопче? 
- Я козака •гимоша з Перекопу син. Не кидайте 

мене, візьміть із собою. 
- Ох, далека нам дорога, сину! 
-.А куди: ж ви їдете? . 
-Самі не знаємо. Їдемо за гори, за ріки, за море світ 

пізнавати, долі шукати ... 
- Візьміть і •мене. Я вмію шаблею орудувати і 

с1•ріляти вмію. Дайте ~ покажу! · . 
Взяли козаки хлопця й поїхали. Їхали полями, 

шляхами., їхали ч-ерез пустирі, потім через велику 
воду- океан, аж до країни вічної зими приїхали. Тут 
і відпочивати стали. Та ненадовго. 
-Збираймось дальше. Тут холодно, а козак сонце 

любить! - сказав старий дід. 
Поїхали далі. Дивні речі бачив Денис. Диких звірів, 

птахів і великі дерева ... 
1\:озаки йшли далі. Часом ріки перепливали, гори і 

ліси переходили, аж раз стапули над великим 
водоспадом. 

- Ов, сила тут води паде. Дивиеь, а земля така., як 
у нас. Залишимось тут. · 
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- Не кидайте мене, візьміть із собою. 



І залишилися. Збудували хату, всю з каменю, щоб 
міцна була,- як казав дід Максим, що віком най
старший був і найрозумніший, він усе знав,- тут 
чужа земля і всього чекати треба. Ми тут вайди ... 
Відгородили спорий кусень землі, частоколом його 

обвели і почали коло господарства поратись. Дід 
Максим порозв 'язував мішечки, що їх із собою привіз, 
а в них: в одному- зерна жита, а другому- пшениця 

та овес і багато іншого насіння. 
-Діду, діду,- озвався здивований Денис,- як ви 

знали, дід;у, що нам цього треба буде? 
-Прожив я чимало віку, сину, не одне бачив, не 

одне чув, не одного навчився,- відповідав дід.
Часом зДається тобі річ непотрібна, а вона таки й 
пригодиться. От, їхали в світ за очі, та й захопив 
трішки всього. Не nригодиться- викину, думав. Я й 
картоплю привіз, тільки не знаю, чи збереглася. В тих 
снігахі льодах могла замерзнути. 

Розв'язав дід мішечок, а там все гниле було. 
- Ні, картоплі не захоронив, а шкода! - пахитав 

дід сумно головою.- Шкода ... - і, трохи злий, жбурнув 
мішечком у поле. 
А Денис,- йому дуже жаль стало діда Максима (це, 

пе:йно, зле, що картопля зіпсувалася, бо дідові вуса 
геть додолу нагнулись),- пішов у поле, знайшов 
мішечок, зробив у землі під частоколом ямку і висипав 
туди всю гни.Jtу картоплю, закопав, а мішечок поніс, 
щоб у ріці випрати. Думав: на рибу буде, я і так 
великої не зловлю, а на маленьку цей мішечок якраз 
добрий. Тепер ще тільки вудку!- подумав і пішов у 
ліс. 
-Гей, Денисе, не відходи надто далеко!- кликав 

дядько Степан. 
- Я до лісу, прут вирізати на вудку! , 
-Не йди сам, вернися. Я дам тобі свого! 
-Дасте? Назавжди? Спасибі вам, дядьку Степану! 
Так дістав Денис свою першу вудку. Ох, який 

гордий був. Узяв :мішечок і збіг берегом у долину 
ріки ... Сів, закинув вудку і чекає ... Дивиться, а небо 
таке синє-синє, білі баранчики ганяються по ньому ... 
Аж тут враз якийсь шуМ, якийсь крик і брязкіт. Що 
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це? Вхопив вудку і мішечок і бігом до хати, а там чує 
голос діда Максима: 

- Гей, усі в хату! 
Заметушились, замкну ли дверJ · и вікна, кожний 

вхопив свою рушницю і стали готові до оборони. 
- Не стріл~тиІ - закомандував дід Максим і, 

повісивши на довгий дрючок білу хустку, вийшов з 
хати. Денисові аж дух заперло. Невже діда вб'ють? 

«Діду, верніться!• - хотів крикнути, але голос 
застряг йому в горлі. Притулив лице до бійниці в стіні 
й дивився: на березі ріки, по другому боці, стовпилась 
!'рупа напівголих людей з довгим чорним волоссям. 

«Це індія ни!• - подумав. Дід станув на цьому 
березі ріки й підняв вгору дрючок з білою хустиною. 
Все затихло. Дід почав давати якісь знаки руками, 
потім підняв вгору рушницю й кинув її на землю і 
знову якось дивно розклав руки. 

Дивиться Денис, а з другого берега той, що напереді 
стояв, почав відповідати дідові, також розмахуючи 
руками. Аж нагло, десь з-позаду, засвистіла стріла. 
Дід с!щчив убік, стріла пролетіла і застрягла в дереві. 
Тоді" зі всіх боків хати загуло. Це козаки не стерпіли 
образи й на одну стрілу відповіли вогнем. Індіяни 
кинулись утікати на всі боки, а дід крикнув: 
-Не стріляти, вони хочуть згоди! Не стріляти! 
-Добра мені згода,- пробурмотів дядько Степан 

з-над 'РУШНИЦі. 
Дід вернувся до хати. 

- Ми й договорились. Казав їхній старший, що 
вони нас чіпати не будуть, як ми тут спокійно житимем. 
-А хто стріляв до вас, діду? 
-А якби був влучив, тоді що? Добра мені згодаІ-

обізвався Василь. 
- Не гарячись. Дурень всюди знайдеться, щоб 

добре діло попсувати. 
-Діду, діду, дивіться,- закричав Денис,- дивіться! 
Всі прилягли до бійниць у стінах. По другому боці, 

піД лісом, індіяни стовпились в купу, потім розбіг ли ся, 
потім знову зійшлися в коло, а потім почувся крик, 
вереск, брязкіт і виття - всі почали стрибати, ніби 
танцювати довкруги. Потім все затихло. Група індіян 
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мовчки посувалася до берега ріки. На самому березі 
всі Затримались. Один з них заїхав на коні у воду. В 
хаті всі скочили до своїх рушниць, готових до стрілу. 

- Чекати команди! - крикнув дід,~ хто стрілить, 
того суворо покараю! - загримів його голос, та так 
грізно, що Денисові аж мороз поза шкіру пішов. Всі 
причаїли ~уха. Індіяни стояли непорушно на другому 
березі, теж наче чогось чекали. 
Аж тут, вже по цім боці, показалась спершу біла 

ганчірка, а за нею, наче з-під землі, виріс індіянии на 
коні.· 
Дід вийшов з хати назустріч, а за ним усі із своїми 

рушнИцями. Денис підбіг за ними із своєіо вудкою у 
руках, бо рушниці він ще не мав. 
Стапули нацроти себе індіянии і дід Максим. 

Червоношкірий замахав якось руками навхрест, а 
потім на груди їх поклав і схилив голову. 

- Їх вождь вибачається,- сказав дід і покивав 
головою. 

Тоді інді.Янин зіскочив з коня і подав дідові ніж, а 
на ньому застромлене людське вухо. І знову навхрест 
руками махав, до голови їх прикладав і нарешті, 
зложені, поклав на груди. 

- Великий вождь Орлине Око покарав зухвальця за 
непослух, відтяв йому вухо,- пояснив дід. 

Індіянин зник, а за хвилину всі, що стояли на 
другому березі, заховались в гущавині. Ліс затих, мов 
тут нічого й не сталося. 
Козаки якось неохоче після тієї пригоди за свою 

роботу бралися, а потім ще довго балакали про цю 
першу зустріч з мешканцями землі, на якій вони 
тепер поселились. Знали, що нелегка їх доля жде .. 

Пер ша веспа в чужому краю 

Весна зеленню землю покрила. Ліси ожили і свіжим 
своїм запахом повітря наситили. Пташия на всі голоси 
ввесь день радісно щебетала. 

«Ах, як гарно пахнеІ Яка чудова земля! Земля -
така земля, як і там, далеко за морем, Як у нас дома. 
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... Наче з-під землі виріс індіянии на коні. 
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Тепер же ця земля наше «дома•,- думав старИй дід 
Максим.- Та чи вона така сама?• 

І вийняв дід з паЗухи щось маленьке, завинуте в 
хус:rинку. Розгорнув... і твердими пальцями ніжно 
діткнув грудку землі, ту саму, що привіз із собою зі 
!рОГО ПОЛЯ. 

Пам'ятає, як треба було кидати рідну хату, дід 
Максим поцілував жінку, поблагословив дітей, 
перехрестив худобу і вже ворота за собою хотів 
закрити, та ні, вернувся ще, пішов у nоле, ще раз оком 
кинув на свою землю і, схилившись, узяв грудку 
землі. І ось вонf!. тут, ота грудка, на його долоні. 
Висохла, майже порох, а яка Ж вона дорога йому. 
Пригадалась рідна хата, жінка, діти ... 
-Ет, наче стара баба, слину розпускаю!- забурмотів 

під носом, лихий на себе за свою слабість, негідну 
козака, і почав далі майструвати коло воза. 
А Денис у той час по полі ганяв за метеликами. Ось 

там пшениця зеленіє, а там овес сходить, і жито -
все, що дід привіз, все росте. Аж глип: 
-Діду, діду Максиме, дивіться! 
- Що сталося? 
Денис вхопив діда за руку й повів у куток під 

частоколом, де він був картоплю закопав. 
-Дивіться, діду, ось листочки зеленіють! 
-Що? Картопля тут, як же це? 
- Ви, діду ,• викинули мішечок, n я підняв, викопав 

ямку і всю Іtартоплю туди вкинув, накрив землею, а 
мішечок собі на рибу взяв. Дивіться, не вся була 
гнила, зародила. 

- Людина вчиться до смерти. а дурною вмирає, 
кажуть старі люди. Так і я. Спасибі, сину. Це добре, 
матимемо свою картоплю. 

Денис був дуже гордий і радів, що йому так з тією 
картоплею вдалося. 

- Діду, а ви часом не захопили зернят? Знаєте, 
таких з гарбуза або, може, зернятко соняшника? Ах; 
як гарно було б мати соняшник біля вікна! 

- Веього, синку, не міг захопити і годі було про все 
пам'ятати.- сказав дід і вернувся до своєї роботи. 
А Дение побіг в долину берегом ріки. Ох, який 
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великий камінь, а біля нього другий, і вода в цьому 
місці не глибока, так, по кістки, а може, по коліна ... 
це хіба брід ... Ткнув патика, зовсім плитко, і далі, й 
далі ... і так на другому березі опя:нивс.я. 
-Ану, погляну .як тутІ · 
І стрілою qомчав перед себе. Тут зайчик перебіг 

йому дорогу, а там щось таке, немов серна, стрибнула. 
Так, це серна біжить стежкою. І Денис тихенько за 
нею побіг. Дивиться, серна пристанула біля дерева, 
ніби чогось чекаючи. Денис приліг за деревом. За 
хвилину :якась дівчинка вибігла з-поміж дерев, 
погладила звірятко по голівці й почала його годувати, 
говорила щось і пестила. Денис дивився, мов 
зачарований, а потім вийшов із своєї схованки. Серна 
стрілою зникла в кущах, а дівчинка стояла перелякана, 
наче вросла в землю. 

- Я Денис, а ти? - і показав паЛьцем ва неї. 
-Набі, Набі,- відповіла і собі звикла між деревами. 

А за хвилину Денис почув крик. 
•Це Набі!•- подумав він і в одну мить був біля неї. 

Набі стоїть уся бліда, н~рухома, а перед нею повзе 
гадЮка. Повзе до неї і сичить. Денис замахнувся і 
вдарив гадюку по голові. Та було пізно. Гадюка 
вкусила її в ногу. Набі знову крикнула. 
За хвилину надбігли .якісь люди. Це інді.яни. Добили 

гадюку, а жінка .якась, ще молода, вхопила Набі ва 

руки, голосво плачучи. Всі інші стояли сумно довкола 
й похитували головами. 
Денис зрозумів. Вони думають, що Набі мусить 

вмерти, бо її вкусила гадюка. · 
- Ні, ві! - Денис підбіг до жінки, що припадала 

біля Набі.- Там дід Максим, він все знає, вів поможе! 
- кричав і рукою показував за ріку, де видніла хата 
козаків. 
Індіяни взяли Набі і повесли до діда Максима. 

Першим біг Денис. Не чекаючи ва інших, він біг, щоб 
діда знайти. 

- Діду, рятуйте Набі! Її вкусила гадюка. Діду, ви 
ж все знаєте. 

- Яка Набі, що за Набі? 
- Набі. Дівчинка. Її несуть, ось там, дивіться. 
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За хвилину з'явився індіянин, а на руках у нього
бліденька чорнява дівчинка з вистрашеними, як у 
звірятка, очима. 

- Гадюка, кажеш, вкусила? Де? Ага, ось тут. 
Давно? 

~; Ні, недавно,- залепетав Денис. 
Дід перев'язав міцно ногу вище рани, потім нагрів 

ножа на вогні і притулив до вкутеного місця. Дівчинка 
закричала і зомліла. 

- Нічого. Все буде добре, з Божою поміччю. Хай 
полежить хвилинку, відпочине. 

Індіянин стояв поруч і спокійно дивився на все, 
немов із каменю був, і не ворушився навіть. Дід 
показав на дівчинку і руками дав індіянинові знак, 
що все буде добре, шжлепаn його по рамені. 
Червоношкірий заговорив: 

-Це моя єдина дочка. Я люблю її над усе в світі. 
Вона була б умерла. Ти врятував її. Чи знаєш, хто я? 
Швидким рухом відкинув волосся взад, і дід побачив, 

що в нього немає вуха, тільки свіжо зю•оєна рана. 
В очах індіянина стали великі сльози. 

В nolioui іидіяи 
Другого дня Денис знову побіг на другий берег 

річки, причаївСІН і чекав, чи прийде серна, а за нею 
Набі ... чи здорова вона? 
Щось позад нього тріснуло ... дивиться, це серна 

йде. Пристанула сполохана, а потім далі біжить до 
дерева, де вчора Набі її годувала. Стоїть, чекає, і 
Денис чекає. А Набі немає. 
«А може б, так піти до їх табору?- міркує Денис.

Поглянути тільки. Дід Максим наказував не відходити 
далеко, а це, мабуть, далеко. Ні, хіба не піду ... А 
може, подивлюсь довкруги, може, індіниський табір 
справді недалеко, може, тільки за цими деревами ... •> 
-І побіг. 
За деревами табору не бу ло, але там видно поляику. 

<•Це, певно, там- і побіг далі.- Ні, не тут ... » Коли 
враз почув гамір, так ніби здалеку хтось кричав. 
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Видряпався на дерево, на сам верх, дивиться, а там 

багато індіян на конях. Щось кричать, вимахують 
руками, б'ють в' барабани, стріляють з луків. Зі всіх 
сторін чути крик, гамір, метушню. І нагло почув 
Денис, як земля дрижить, аж дерево, на якому він 
сидів, почало хитатись. Поглянув вниз, а там урвиста 
скеля, наче пропасть. <•Як же так? Він цього раніше 
не бачив. Якби так упав? Ох, дід Максим добре казав: 
не йди, синку ... • 
Міцно вхопився грубої гілляки, приліг до неї всім 

тілом і пильно розглядався. Скеля вривалася стрімко 
тільки в одному місці. Це початок яру, глибокого, 
кам'янистого. Справа й зліва можна його легко обійти, 
тільки тут, в цьому місці, стіна вривається. 
А метушня збільшується. Денис міг навіть розпізнати 

окремі голоси й слова, яких не розумів. Він бачив 
докладно силуети індіян, бачив їх обличчя, барвисті 
пера на чубах. Вони їдуть сюди, просто у його напрямі, 
кричать, галасують. 

І нагло на поляну увігналося стадо великих звірів. 
Таких великих Денис ще ніколи не бачив. З 
величезними головами, з закривленими до середини 

рогами, оброслі густою волохатою шерстю. «Женуть, 
як швидко женуть перед себе. Скільки їх? Може, 
десять ... Раз, два, три, здається, десять ... а може, й 
більше. Збились у купу, прямують сюди. А що, як 
котрий зачепить об дерево, що тоді?» - І притиснувся 
Денис ще міцніше до гілки. 
А за чорною масою звірів сунуть індіяни. Вже звірі 

- наче в пастці. З трьох боків люди на конях, а 
четвертий - власне ця урвиста скеля вздовж яру, 
закрита вся кущами, що оком не доглянеш. 

Стадо вже зовсім близько. Денис бачить, як звірі 
біжать перед себе, ще мить, ще дві, і перший зник у 
пропасті, а далі усі інші. 

Індіяни, побачивши це, почали стрибати, радісно 
вигукувати. Вони напинали свої луки і стріляли в яр. 
А звідтіля виходив глухий стогін і рев. І чим більше 
з пропасти гуло, тим голосніше кричали індіяни, тим 
вище стрибали, тим більше раділи. А потім, коли рев 
звірів у ярі втих, вони почали сходити вниз по 
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стрімкій скелі. Аж тут один із них запримітив щось 
угорі. Дивиться пильно, а Денис причаївся, дихнути 
боїться. Це птиця летить, велика птиця лет~ над ним. 

•В-і-і-і-в•- засвистіла стріла коло Денисового вуха. 
•В-і-і-і-в•- друга стріла прямо на нього летить. 

Притиснув голову до гілляки. В сам час: стріла 
проІІайнула так близько над головою, що аж Денис 
захитався, втратив рівновагу і зісунувся зі своєї 

гілляки. Стріла закреслила круг і впала на землю. 
Кинувсь індіявин з переможним !\риком, а на землі 
замість птиці знайшов Денисову шапку, пробиту 
стрілою. 
-Що за диво? Ця річ належала білій людині! 
Вернувся індіявин під дерево, дивиться: високо на 

гіллі, зачеплений сорочиною, висить білий хлопець. 
Денис з переляку не знав, що з ним сталося. Завис між 
небом і землею і, поки отямився, побачив біля себе 
перо, застромлене в кущ волосся, по•rім блискучі очі, 

і почув, як міцна рука вхопила його. 
Коли Денис відкрив очі, то побачив, що він лежить 

на постелі, вкритій шкірою. Рушив рукою - не 
болить, порухав ногами - нічого, що ж це з ним 
сталося? Пригадує, наче крізь сон, великі звірі, нрик 
і стрілу ... Ах, це певно індіяни його вхопили. Дід 
Максим добре казав: не' йди, синку... . 

Так, це індіянська хата - ніби шатро, зовсім 
кругла, а вгорі отвір. І промінь заходячого сонця 
освітлює її. Ось 'посередині вогнище, а там дірка в 
стіні, немов двері. 
На дворі великий рух. Індіяни метушаться, великі 

вогні горять, а вад ними, застромлені на патики, 
печуться великі шматки м'яса. Жінки пораються 
біля них, а чоловіки збираються колом на відкритому 
місці. Посередині великий .камінь, наче підвищення. 

Загудів барабан. Дерев'яними паличками індіяни 
ьибивали радісву новину: лови на буйволів щасливо 
закінчилися! Ціла оселя матиме поживу на довгий часІ 
Посідали кругом, смачно заїдаючи кусІш печеного 

м'яса. 
Враз стихли барабани, та тільки на хвилину, а. nотім 

зазвучали ще голосніше, уаі рівно, в один такт. 
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Це великий вождь Хитрий Лис виходить на кам'яне 
підвищення. Знову все затихло, та тільки на те, щоб 
ще голосніше заграли барабани. Всі в колі зірвалися 
на рівні ноги і почали танцювати. Знявся крик і 
вигуки, аж поки Хитрий Лис не піДійняв руки. Все 
втихло, велин.ий вождь сів. 
Залунав барабан, тільки один раз: трам-та-та, трам

та-та. Ниетурив з кола індіянин, що волік за собою 
голову буйвола. 

- Великому вождеві, Хитрому Лисові, голова 
наймогутнішого звіра! 

- Marya, Maryal - закричали всі. 
~ -Хитрий Лис дякує тобі, Matya,- сказав поволі 
вождь. 

І знову залунав барабан: трам-та-та, трам-та-та. Тим 
разом індіянии ніс вождеві ратиці, нанизані на шнурок, 
наче намисто. 

-Хитрий Лис дякує тобі, Гаріме. 
І знову... і знову ... 
На самому н.інці йшов індіянии і тягнув за собою 

хлопця. . 
- r ar'yкt r аІ'ук веде білу дитину! - закричали 

індіяни. 
- Хитрий Лисе, я хотів принести тобі орлине перо, 

але замість нього я вполював ось що. Може, тобі це 
пригодиться,- і кинув вождеві під ноги Дениса. 
Настала мовчанка. Хитрий Лис не відповів нічого. 
-Це погано ... це погано ... - понісся шепіт. 
Вождь зійшов помалу з каменя, оглянув Дениса з 

усіх сторін, діткнув його густого волосся, потім 
подивився йому в сині очі, щось думав, міркував ... 

- Хай його волос прикрасить твої груди!- крикнув 
індіянии і замахнувся ножем біля Денисового чола. 
-Хай його голова прикрасить твоє тепіІ- відізвався 

другий, вхопивши Дениса за горло. 
- Ні, краще спечем цього білого собаку на вільному 

вогні і дамо вовкам на принаду! 
Денис не розумів нічого з того, що вони говорили. 

Бачив тільки їх ворожі nогляди і знав, що його доля 
в руках вождя. 

-Відступіться!- крикнув Хитрий Лис.- Хлопець 
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мій! Боги не дали мені нащадка, що був би ваШим 
вождем по мені, але післали його. в орла ціляв, r аІ'ук, 
в святу птаху, а хлопця знайшов. Це добрі духи 
кермували твоєю стрілою. Від сьогодні цей хлопець
індіянин, а ім' я йому - Міцна Скеля, син Хитрого 
Ли~аІ 

І\rиттю взяли жінки Дениса, обв'язали його голову 
стрічкою, сплетеною з дрібненьких кораликів, з 
понатиканими орлиними перами. Точно такою, як на 
собі мав великий вождь Хитрий Лис. 

Прибра пи~ сип 

іпдіяпсько·zо вождя 

Вночі Денис не міг заснути. Роздумував ... його 
молоденький розум губився в здогадах. 
Певне, що це не ті індія:sи, де живе Набі. Вчора він 

добре приглядався і ніде не бачив Безвухого. І їх 
вождь був інший. Той, Орлине Око, був стрункий, 
високий і мав коси заплетені. Денис його, щоправда, 
зблизька не бачив, але з постаті це зовсім не той. 
«Я мушу втекти! Я мушу .звідси втекти! -думав 

розга~ячкованИй хлопець . .......:... ·.л їх так багато ... і де я'l, 
Як далеко? Мусить бути далеко ... і зброї жадної не 
маю, і зовсім не розумію, що вони говорять». 

І враз постав в rолівці Дениса план: лук і стріли, і, 
може, якого коня... Так, коня конче треба, бо це 
далеко ... Успокоєний своєю постановою заснув. 

Рано-вранці, коли відкрив очі, побачив, що біля 
н~:>ого сиділа літня жінка. Погладила його по голові, 
а потім да,.ла шкіряну одежу. Одежу? Ні, штанята 
тількІf·/ ·і покраснла його лице червоною фарбою, 
ПО';ГіМ пастригла волосся на індіянський лад. Денис 
ніЧОму не противився. Жінка була добра, а її голос так 
м'яко звучав. 
-Тепер будеш виглядати як справжній індіянин.

Більше додумувався, ніж розумів Денис те, що вона 
сказала. Поглянув по стінах: ось лук висить, підбіг і 
хотів взяти. 
-Ні, ні. Цього не можна,- переляканим голосом 
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застерегла його жінка,- це належить вождеві, 
Хитрому Лисові. 
Здивовані очі Дениса сказали: 
- Індіянинові належить лук. 
- Так, ·але не цей. Ти дістанеш маленький, такий, 

як наші діти мають. 
- КолИ дістану свого лука? 
-Скоро, мабуть. 
- А хто ти? - тицьнув пальцем у її бік Денис. 
- Піква, скво великого вождя, його жінка. Ти 

тепер мій син. Я давно хотіла мати сина. Лука 
Дістанеш від Хитрого Лиса, нашого вождя. А вчити 
тебе буде far'yк, той самий, що тебе привіз сюди. 

І справді, Денис дістав лука. Не був він такий 
великий, як той, що висів в тепі на стіні, але стріли 
мав теж, а кожна стріла була закінчена гостро затесаним 
камінцем. Як радісно билося серце Дениса, коли він 
перший раз папняв лука й випустив стрілу. 

Індіянські хлопці стояли й дивились, як біла людина. 
вчиться бути індіянином. 
-Ха, ха, ха! - засміялись,- ця людина навіть 

стріляти не вміє! - І почали один за одним ціляти в 
дерево, в яке Денис не поцілив. А Денис пробував 
дальше, ще раз, і ще раз, і ще раз. Стріли падали все 

ближче до цілі. І ще раз. «В-і-і-і-в•- засвистіла стріла і в 
саму середину дерева поцілила та й там застрягла. 

- Ох! - понеслося з гурта хлопців,- але конем 
їхати не вмієш! 
-Умію. 
-Не вмієш! 
-Умію! Це ти, певно, не вмієш,- сказав Денис.-

Дай коня, тоді побачиш! - І серце живіше забилось. 
- П-с-с-с ... - поклав пальця на уста малий 

індіянин,- нам не можна до коней підходити. Тільки 
ловці і воїни можуть верхи їздити. Але як сонце 
сховається за гору, прийди під оте дерево, а ми тебе 
далі поведемо. Тоді побачимо, хто з нас кращий їздець! 
Стріляючи далі з луків, зайшли далеко в ліс. Денис 

розглядався: ось тут кущик з червоними ягодами. 

Денис враз відчув, що він дуже голодний. Витяг руку, 
щоб зірвати ягідки. 
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--Не руш цього, це отрута! Дивись, має чорні цятки 
на собі,- сказав один хлопець,- тих їсти не можна. 
Ось ці, там,- і показав рукою інший кущ,- дуже 
смачні, і від них шлунок не болить. 
Денис добре приглянувся: ці добрі, а ці трійливі -

Щf раз оглянув обидва кущі .. «Це варто знатиt,
подумав. 

А ось річка. Ні, це не річка, це тільки струмок. Вода 
спливає по великих кам'яних плитах, як гарно 
дзюрчить. Денис нахилився і побачив себе у воді: 

- Матінко Божа, що вони з мене зробили? Хай би 
тепер дід Максим мене побачив або Набі! Здається, 
навіть серна злякалась би мене. 
Хлопці вернулися до табору. А там одні жінки 

поралясь біля вогнищ, інші плели коші з лози, 
чистили шкіру з буйволів. Піква сиділа перед тепі і 
шила одяг з оленячої шкіри. Хлопці, граючись, забігли 
аж на кінець табору, а там Денис побачив стареньку 
бабусю, дуже стару. Сиділа перед шатром і плела кіш: 
великий, перетиканий кольоровими прутами так, що 
з того виходив прегарний взір. Задивився Денис і 
нагадалась йому його рідна бабуся. Старенька, а така 
добра. Все бублики йому давала і казала: ось гарний 
козЩ< з тебе буде! · . 

- •ro це ти, білий хлопче?- почувся нараз голос, 
наче справді його бабуся обізвалась,- ходи, не бійся, 
ходи ближче. Гарний хлопець. А як тебе звуть? Ага, 
казали, Міцна Скеля. Міцна Скеля, це хай для вождя, 
а я зватиму тебе «Зайчик». 
Та в ту ж мить хлопці, що було втратили Дениса з 

очей, вернулися по нього, і Денис запримітив наче 
радість на їх обличчях. «Ах, це так вони стережуть 
його, а тепер злякались, що він утік. Так, то ... а може, 
це йому тільки так здавалось?» 

Всі вернулися до своїх тепі, бо жінки стали кликати 
до їжі. Перший пішов Денис, а за ним усі розійшлися. 

Увечері, як сонце сховалось за гору, Денис уже був 
під умовленим деревом. Ловці вже давно вернулись. 
Всюди повно гамору, кожний тішиться своєю здобиччю 
і не звертає уваги на хлопЦів, що хотіли переконатись, 

чи білий хлопець справді вміє їхати на коні. 
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ПотихенЬІtУ вони підкрались лісовою стежкою до 
загороди. А там коней багато ... і молоді, і старі, і 
більші, і менші. А загорода велика, ніби поляна серед 
густого лісу. Хлопці кинулись до :kоней, кожний сів 
верх~ і гонить довкруги. Денис теж. Вискочив на 
першого з крокt коня, вхопив руками гриву і ганяє. 

- Дивись; дивись! СправДі вміє. Ану, ану, на того 
сядь!- закричав один із хлопців.- На того, що має 
білу зіркуnа чолі. 
-Не йди до нього,- сказав другий,- найвідважніші 

}здці його бояться. Тільки вожДь, Хитрий Лис, його не 
боїться. Він один на ньому їздить. 

- І я не побоюсь! - і, поки хлопці встигли його 
затримати, Денис уже сидів на коні, що мав білу зірку 
на чолі. Кінь спочатку копав, скакав, ставав на задні 
ноги. Денис погладив його по голові, поклепав по шиї, 
і кінь наче не той став: пішов простісінько перед себЕ', 
а потім СПОІ{ійно обійшов довІ<руги, як його Денис вів. 

- ІЦо за диво? Цей хлопець справді мусить бути 
ІІіеланий добрим духом, що був в тілі орла! - шепотіли 
поміж собою хлопці. 
А коли Денис став між ними, вони всі прирекли 

собі, що нікому не скажуть ні слова про те, що вони 
були в кінській загороді,- і вернулися додому. 

П лап утечі 

Наступного дня Денис і з ним його три невідступні 
сторожі і ще кілька хлопців пішли на полювання. 
Ішли тихо-'J.•ихенько ... 
Ось там на дереві білка скаче. Націливсь один: не 

поцілив, але білка все одно впала на землю, прошита 
стрілою Дениса. Ах, який щасливий був Денис! Як 
верталиСJ, до табору зі своєю здобиччю, не поніс П до 
тепі Пікви, а заховав у кущах. А ввечері, коли ловці 
вернулись з ловів, він, користаючи з метушні, дістав 
з-під куща білку і поніс її до тепі старенької бабусі. 
Вже сонце зовсім сховалося за гору, тільки останній 

його промінь освітлював табір індіян. Від шатер 
падали тіні, довгі та темні. Денис міг зовсім непомітно 
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просуватись між них. Став під хатою старої Інози: 
- Це я:, Зайчик. Я ... я приніс ... 
-Ходи, ходи, дитино! Що сталося? 
-Я приніс оце. Я сам вполював. 
- Спасибі тобі, сину, що не забув старої. Тепер 

кожний тільки про себе дбає. Полюють, сушать м'я
с~ і тільки часом про мене хтось згадає. 
-А ти не маєш дітей? 
- Ні, мій син загинув. Гарний був, добрий воїн. 

Загинув далеко звідсіля. Бо ми, сину, тільки на 
короткий час сюди забрели. Живемо далеко, де сонце 
заходить. Але там голодні часи настали, треба було за 
їжею далеко ходити. І ось вони аж сюди замандрували. 
Невдовзі будуть вертатися, м'яса насушили досить, 
ягід, насіння назбирали. Але я вже з ними не піду. Я 
вже стара, я тут залишуся, ноги не видержать далекої 
дороги. 

- Сама залишишся? 
- Сама. Другі підуть вже незабаром. Сім разів ще 

сонце зайде - і підуть. 
Цієї ночі Денис довго не міг заснути. Треба скоро 

щось придумати, скоро втекти, бо його заберуть зі 
собою і тоді вже ніяк дороги не знайде. 

І ще один день перебув Денис з індіянами, вполював 
два 't'олуби і зайця, назбирав ягід і заніс старій !нозі. 
Любив з нею сидіти і слухати, як вона говорить. 
Багато вже розумів із її мови і навіть умів сказати все, 
що хотів. Трохи' словами, трохи руками, але сказав ... 
Інозалюбила його, любила інакше, як скво Піква. 

Денис прихилився до неї усією душею. 
- !нозо, заки ми звідсіля підемо, я ще до тебе 

навідаюсь,- сказав одного разу Денис і опустив очі 
додолу. Ііюза йому приглянулась пильно. 

- Вони ще не підуть. Ще п'ять разів сонце 
заходитиме, а як шостий раз встане, їх вже не буде. 
Тоді я сама залишуся і чекати буду на доброго духа, 
щоб мене забрав до мого сина. 
Погляд її полинув далеко-далеко, понад гори і ріки, 

ген поза хмари, до самого сонця. Нараз немов пригадала 
собі щось, притягнула Дениса до себе. 

Іноза благословить тебе, біла дитино.- Вона 
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Денис уже сидів на коні, що мав білу зірку на чолі. 



підвелася зі своєї лежанки, принесла торбу і дала 
Денисові. 
-Це все, що зосталось по моєму сипові. Візьми ще 

це,- дала хлопцеві ніж, зроблений з тонкої кости.
Це пригодиться,- сказала і при тому дивно 
всміхнулась: А по хвилині, немов до себе, промимрила: 
і,- А Біла Зірка швидкий кінь, як вітер. 
•Невже я зрадився? Яка ця Іноза дивна!•- думав 

Денис, ідучи до тепі Пікви. По дорозі під кущем 
заховав торбину і ніж. 

Всі готувались до сну. Денис обгризав печеве м'ясо 
до кості, ·коли нараз до намету вождя вбіг розвідник. 
Денис прискочив ближче до входавої діри у стіні 
шатра. 

-Важну новину маю сказати,- говорив задиханий 
голос.- В таборі Коюr'ів барабани вибивають воєнний 
танок. 

- Зібрати всіх воїнів! - як тріск батога різко 
прошив повітря голос Хитрого Лиса. 
Коли всі зійшлИся, Хитрий Лис наказував: 
- Завтра вранці збирати всі речі, звивати тепі. Ми 

рушаємо туди, де сонце заходить, ближче до нашої 
землі. Їжі маємо досить, ця зима не буде голодною. 
Забрати все! 

:метнулась індіяни До своїх шатер. Цю ніч треба 
спати,- завтра І'отуватись в дорогу. 

Денис знав, що це остання нагода. Сьогодні вночі, 
так, сьогодні вночі він мусить втекти. Ще хотів кілька 
стріл на дорогу придбати, але вже мусить обійтися і 
таІt. Сьогодні мусить утікати! 

І Іtоли всі поснули, він потихеньку, забравши свого 
лука, висунувся з тепі і зник у лісі. 
А на другий день, зранку, коли ІІіква пробудилась, 

з її намету понісся страшний крик: 
- Біла дитина зникла! Білої дитини нема! 
Цілий табір заметушився. Всі шукали. Перешукали 

табір і ліс дqвкола - нема. Хитрий Лис стояв перед 
своїм тепі і керував розшуками. 

- Візьміть найшвидшого коня і в погоню! 
- Твій кінь, найшвидший кінь, Біла Зірка, зник 

також. Його нема. 
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- Гоніть за ·ним! - кричав розлючений Хитрий Лис. 
-Стійте!- раптом залунав старечий голос інози.-'-

Що вам важливіше: ваше життя і їЖа на голодну 
зиму, чи одна біла дитина? Вас тут небагато, а як тих 
прийде вдвоє чи втроє стільки, щь· тоді? Добрий дух 
його прислав, м:оже, ви чим провини.Jіись, і він його 
забрав. СкількИ вас може загнуздати Білу Зірку? 
Один, так? - говорила далі Іноза. Очі в неї палали, 
стояла випрямлена на весь зріст, давноптакою ніхто 
не бачив.- А він, оця біла дитина, не побо.явс.я цього 
страшного коня. Чи це не доказ, що добрі духи його 
,.провадять? 

- Так, так! - залунало довкола. 
- Залишім його!- гомоніли налякані індіяни.-

Добрі духи можуть його знову в орла перемінити, тоді 
і так його не доженемо. 
Вождь глянув злим оком на стару Інозу, але не 

сказав ніЧого. Вона ж найстарша жінка в племені, і їй 
ніхто не сміє Іtривди робити, навіть вождь мусить 
мовчати. 

Всі розійшлися до праці, а Іноза, дивно по
сміхаючись, пішла до свого тепі. 

Втеча 

Темно було і глухо, коли Денис залишив табір 
індіян. Тихенько, наче тінь, підкрався до загороди 
коней, сів на БіЛу Зірку і пустився в ліс. Там, за цією 
горою, сонце кожного ранку сходить, за тою ховається 
підвечір. Він мусить іти туди, де сонце сходить, там 
дід Максим його дожидає. · 

- Лети, Біла Зірка, швидко, неси мене звідсіль. 
Чимскоріше, поки Піква збудитьсяінаробить крику, 
ми мусимо вже бути далеІю. 
Лук на плечах, кілька стріл, ніж з тонкої кості за 

поясом і торба від Інози на рамені. 
Цілу ніч їхав Денис, аби тільІш дальше. Ранком, 

думав, відпочне. Очі, звиклі до темноти, розпізнавали 
дерева, а кінь легко знаходив дорогу між густими 
кущами. Нараз щось зашелестіло, Біла Зірка 
насторожила вуха, хвилину пристанула, наче 
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наслухувала, звідки грозить небезпека. Денис 
притиснувся цілим тілом до хребта коня, тримався 
міцно руками за гриву. 
-Скорше, Біла Зірка, скорше біжи!- кінь наче 

зрозумів, рванув вперед, але кущі ставали щораз 
JУСТіші. Нараз нічну тишу прорізало голосне виття, 
злий гомін пішов лісом. Це вовк кликав інших своїх 
племінників на пир. Такий певний був своєї здобичі. 
За хвилину ціла тічня вовків вже гналася слідами 

Білої Зірки. Денисові стало страшно. Невже він 
більше не побачить діда Максима? Вовки, мабуть, 
голодні, тому женуть за ним. <<Вовки завжди 
голодні»,- подумав Денис. Біла Зірка вся в білій 
піні, Денис блідий, майже непритомний зі страху, 
приліплений всім тілом до коня. Гнали, летіли вперед. 
Денис не бачив нічого, здався повністю на розум коня. 
Ставало видніше. Будився день. А ось і сонце 

показалось яскравою смугою з-за гори. 

- Дякую тобі, Матінко Божа, що ти нас врятувала! 
- прошепотів Денис і перехрестився. Затримав коня 
і заховався з ним в гущавину. 

- Відпочнемо трішки. 
Руки втомлені, ноги болять, повіки такі важкі, самі 

заплющуються. І вмить заснув, заки ще встиг що
небудь подумати. Ліс шумів, співав колискову ... 
Коли Денис відкрив очі, сонце стояло високо на небі 

і жарило, наче вогнем. Було спокійно, ні одна гілка 
не ворухнуласл від вітру. Комахи літали низько над 
головою Дениса, тільки десь далеко ліниво пере
свистувалися птахи. 

•А де Біла Зірка? - промайнуло в голові.- Я ж її 
навіть. не прив'язав, може, втекла до своїх?- Миттю 
зірвався на ноги.- Нема. Нема ніде ... - кинувел 
шукати - ніде нема ... » 
Ось тут сліди. Так, це сліди коня, ішов туди. І 

Денис- за ними. Зайшов у ліс, в гущавині втратив 
слід з очей. Вернувел знов до того місця, де бачив 
останній слід, а потім в другий бік пішов. І тут нема ... 
Виліз на дерево, високо, на самий вершок, дивиться 

довкруги, ось там потічрк, може, там ... Побіг Денис до 
потічка. Нема Білої Зірки ніде. Сумно стало хлопчині, 
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так сумно, що аж на плач збиралося. Ні, плакати він 
не буде, він же козак, він убив вовка, ну, може, не 
вбив, але хоч поранив і затримав вовків, втік від вйх. 
Це ж його заслуга. Ну, може, не так цілком його, бо 
якби Білої Зірки не було, то хто ·Зна ... Біла Зірка. 
Сумно знову стало Денисові, і знову очі зайшли 
сльозами. 

. 
- Але в мене ще лук і стріли та й ніЖ. Якось 

доберуся до своїх. Ось там кущи1с ягід! - і побіг туди 
Денис.- Так, це 'ті добрі, що від них шлунок не 
болить. 
• І враз почув, що його шлунок зовсім порожній. Їв 
Денис ягоди, їв і про Білу Зірку навіть забув, поки на 
кущику не остало ні однієї ягідки. Аж глип! - на 
землі сліди! Так, сліди коня. Так, це напевно Біла 
Зірка туди йшла. Пішов хлопчина за тими слідами. 
Ішов поміж деревами, потім на берег струмочка зайшов. 
А там, під великим деревом, багато таких слідів -
щ1че кінь ва місці тупцював. Підвів Денис очі: знову 
ліс починався. Які великі дерева, а з них звисають 
грубі грона. «Це дикий виноград•,- подумав. Йому 
про це дід Максим розказував. Казав; що вони міцні, 
і Денис вже не раз на них гойдався. Денис пішов далі 
слідами, так, так, туди йшла Біла Зірка! Коли враз із
за дерева виглянула якась обросла голова, велика і 
страшн~. 

Денис кинувся тікати, а волохатий звір за ним. 
Денис біг щосили над потічком, коріння обвивало 
ноги, кущі чіплялися його тіла, а волохатий звір все 
за ним. Денис зашпортався і впав- на мить лише,
бо вже зірвався і одним скоком завис на грубім 
корівні дикого винограду. Підбіг трохи взад, 
гойднувся, завис в повітрі над водою, а потім опинився 
по другому боці потічка. 
За ним вслід дивилися чорні, розлючені очі звіра. 

Не мав сьогодні щастя лісовий розбишака: вже друга 
жертва йому втекла. · 
А Денис стояв безпечний на другому березі і 

приглядався до волохатого ведмедя, а потім показав 
йому язика. 

«Ііїїї-га-га-гаІІіїїї-га-га-гаІ•- почув іржання. Де-
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ние оглянувся: ц~ Біла Зірка стояла під деревом, а з 
боку в неї кров стікала, аж на землі маленька калю.ща 
зробилася. Притьмом підбіг До коня. . 

. -Ах, то й ти, конику, стрінув ведмедя? - промовив 
пест.і:Іиво Денис, гладячи Білу Зірку по шиї. Такий 
радий був, що він вже не сам, забув про вовків і ri:po 
ведмедя, тулився ДО коня, немов до рідної неньки. А 
потім нарваn великого листя, намочив його в воді, 
обмив коневі рану, приклаn до неї свіжого листя, 
потім сплів перевесло з великої трави і пере в' .язав ним 
коня. 

- А тепер відпочинь, конику,- мов до людини 
говорив Денис.- Добре, що ти є. Нам удвох веселіше, 
правда:? Знаєш, мені без тебе і сумно, й страшно було, 
бо мені здається, що ти мудріший, ніж .я; Ти тут у лісі 
виріс, а .я Чужий і трохи боюсь ... Вже не йди від мене 
ніколи!.- обнімав Білу Зірку й гладив і сам не знав, 
.як ~ає коневі свою радість ·показати. А кінь . наче 
розумів його, зігнув шию і крутив головою, немов 
наставляв до пестощів. 

Депис ліхує Білу Зірху 

... Сонце котилось По синьому небу все далі і далі. Вже 
дотикало гори, що видніла на обрії. Червона, вогниста 
куля останніми проміниями озолочувала верхи дерев, 
прощалась із струмочком, післала один промінчИк 
Денисові і Білій Зірці •на добраніч• і зникла за горою. 
Ще тільки край неба .яснів, але і те .за хвилину 
потемніло. · · · 

- Як у нас заходилЬ сонце червоно, то бабуся 
каз8ла, що буде буря. Але де тут буря? Тільки комарі 
тнуть мене і коня, ох~ .як жалять! - говорий Денис 
коневі до вуха, відганяючи· комашню.- Краще 
пошукаю Якогось місця подальше від води! - І пішов 
розглянутись . 

.. Зовсім близько знайшов·Денис ск~лю- не скелю, 
а пагорб великий, а в ньому заглиблення, досить 
місця для Білої Зірки. · · 
•Цю ніч спічнемо, а завтра рано в дорогу. Може, 
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вже до діда доїдемо? - думав Денис,- знову ніч 
надходить. Чи і ця буде така страшна?• 
Привів коня до печери, поставив його там, де 

найбільше моху було, а для себе по листя пішов. 
Нагромадив досить, а потім сухого галуззя назбирав, 
задумав на ніч вогонь розкласти. 

- А як же я його розпалю, як зроблю іскру? Дід 
Максим мав кресало, а індіяни каменем об камінь 
вдаряли і сухий листок запалювали. Треба знайти два 
камені. 

Різні камені находив, але іскри з них викресати 
ніяк не 'міг. Видно, не ті, що треба. Вернувся до свого 
сховища. Біла Зірка лягла на м'який мох, голову 
опустила, очі посумніли ще більше, якась неспокійна 
стала. Денис притулився до коня, а він такий гарячий
гарячий. Хлопець знову нарвав листя і приклав до 
зраненого боку. Коневі наче полегшало. І так що
хвилини міняв Денис листя, аж кінь успокоївся і 
заснув. 

•Цю ніч будемо без вогню,- думав Денис і трохи 
йому лячно стало.- А як вовки знову зачують? І 
холодно буде». 

Стягнув з плечей лук, поклав біля себе стріли. Як 
мало їх: одна, дві, п'ять, всього дев'ять. Зняв торбу і 
аж тепер запримітив, яка вона важка, а він досі навіть 
не заглянув досередини. Відкрив її, а там два поздовжні 
камені, трішки сухого моху і багато малих, гостро 
затесаних камінців . 
. · -Ах, це од стрілІ- аж крикнув Денис врадувано,-
6:атики витешу сам·із сухого дерева. Ніж маю. І ще 
щось наче шнурок і гачок! Це до ловлення рибІ А до 
чого ті два камені? 
Взяв в руку, вдарив один об другий, і іскра пішла. 

Як радів ДенисІ Поклав на купочку сухе листя, 
викресав іскру так, як це сков Піква робила, підложив 
трішки сухого моху, а коли мох почав тліти, кинув 
його в сухе листя, і за хвилину темну печеру освітив 
веселий вогник. Денис накидав гілляк, і вогонь 
розгорівся на добре. 

•Добра Іноза, вона все знала,- думав Денис і нагло 
захотілось йому почути її старечий голос, подивитися 
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в ті добрі, чорні очІ 1 відчути дотик 11 дрижачої 
руки.- Іноза добра і дід Максим добрий. Ось він іде, 
так близько до нь~го, вже дотикає його рукою, вже дід 
цілує його чоло ... • 

Зірвався на 'рівні ноги. Ні, це не дід, це Біла Зірка 
діткнула його чола с:воєю головою. 

- Що тобі, конику, знову хворий? Бідний ти мій,
лепетав Денис,- водички б тобі, конику, дати. Та в 
чім я тобі принесу? 

При світлі вогню Денис побачив, що гоЛова коня 
звисла і цятки бі,лої піни появились на губах. Скоренько 
приклав свіжого листя до рани, скинув свої шкіряні 
штанята, зав' .язав на долині вузол і побіг до потоку. 
Недалеко було, але зовсім темно. Колючі кущі 

дряпали йому ноги, але він не звертав на це уваги. 
Добіг до води. ШуІ!Іfить потік, а може, яка водяна 
русалка його побачить і стягне в воду? Вони по ночах 
на хвилях граються. І страх огорнув хлопчика. А 
може, і сам водяник туди заблудив? Але ні, водяник 
в та.~tому маленькому Потічку не живе, але русалки 
можуть бути! · 
Нараз щось закричало, а потім знову. Денис 

задрижав. Це птах .якийсь спросонн.я кричав. Денис 
скоренько набрав води і побіг до печери. 
, Світло, що падзЛо від вогню, розігнало усі страхи, 
і Денисові веселіше стало. Підставив штанята з водою 
коневі, а кінь пив і пив ... а потім голову поклав 
Денисові на коліна, ніби дякував за поміч. Хлопчик 
обняв голову коня, сидів тихенько і не ворухнувся. 
Як сонечко вранці заглянуло в печеру, моргнуло 

здивовано. Побачило сплячих, притулених один до 
одного: великого коня й малого хлопчика. 
Сонечко заглянуло і зниJtло, бо коли Денис про

будився і виглянув на світ, побачив тільки чорні 
хмари, що залягли все небо. Докинув дров до вогню, 
щоб не вигас. Біла Зірка веселіше дивилась, Денис ще 
приклав свіжого листя до рани і побіг назбирати 
сухих дров,- поки дощ не почавсь. А потім витяв прут 
на вудку, почепив шнурок з гачком, що його знайшов 
у торбі, і пішов на ріку ловити рибу на сніданок, бо 
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животик його вже зовсім порожній був і всі кишечки 
голосно бурчали. 
Поки впали перші великі краплі дощу, Денис вже 

був у печері з чотирма великими рибами. Ну, не такі
то вже дуже великі, але для нього вистачить. По 
дорозі назбuрав свіжої травички і приніс Білій Зірці 
на сніданок. Кі:t~ь радо хрупав траву, а Денис спік 
рибу на вогні і теж взявся хрупати. Дощ пустився 
неабиякий, але нашим мандрівникам сухо було і 
навіть вогонь не погас, бо Денис розклав його в 
кутику, так що скеля охороняла його з двох боків. 
А як роз'яснилося і сонечко знову виглянуло, 

Денис почав готуватися в дорогу. Біла Зірка вже наче 
зовсім видужала, веселіша стала. 
Денис погасив вогонь, і вони рушИли в дорогу. 

Ішли; бо хлопчик не хотів сідати на коня. Пішли 
гущавиною в сторону, де сонце сходить. Денис ішов 
біля коня, підбігав трохи і все щось говорив: 

- Якби ми тільки надибали по дорозі цей великий 
яр, то звідти я вже дороrу знаю. Це вже було б 
недалеко. А там далі сосна, де Набі серпу кормила, а 
потім велика ріка і вже наша хата .•. 

Іпдіяпи ловлять ·Білу. Зірку 

Ішли поволі, минали поляни, ліси і вбрід переходи
ли річки. Раптом Біла Зірка пристану ла, насторожиЛа 
вуха, витягпула шию і слухала. Денис знав, що знову 
грозить якась небезпека. Прислухався, але нічоГо не 
чув. Ні, щось ніби здалеку гуДе. Приляг до землі
так, вчув тупіт кінських копит. Багато їх. Скоро сів 
на коня, і вони помчали в протилежний бік. Але тупіт 
чути було щораз виразніше. Біла Зірка гнала скільки 
їй сил ставало, як вихор летіла, і напевно, були б 
утекли від індіанів, бо це вони вибрались на полювання, 
коли б перед ними не розлилася велика вода. Ріка 
така, що й не перейдеш броду! 
Біла Зірка станула над берегом. А тупіт все набли

жався. Не довго думав кінь: скочив у воду, Денис 
сильніше вхопивсяйого гриви. Рвучка була ріка, вода 
зносила Білу Зірку, і вже здавалось, що ось-ось допливуть 
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до берега, коли нараз кінь. Несподіванно зачепився аа 
корінь, що ILJIИB з водою. Струснувся, кинувся вбік, а 
Денис зісунувся ув воду. Бовтав руками і ногами, 
вода заливала його, він ще тримався на поверхні, але 
потім пірнув під воду, течія вхопила його і понесла на 
серединУ ріки. Денис старався триматися на воді й 
'очима шукав Білої Зірки. Кінь тим часом вже був на 
березі і здивовано оглядався, наче шукав Дениса. 

- Я тут, я тутІ - закликав Денис , при цьому вода 
закрила. його. Нараз почув щось біля себе, побачив 
білу зірку на голові коня і почув його дотик. Останком 
сил вхо·пився кінської гриви. Вірний кінь плив до 
берега. Змагався з рвучкою водою, аж врешті почув 
тверду землю під ногами. Денис ледве тримався. І вже 
при самому березі сили покинули його, і він впав у 
воду. На щастя, вода була зовсім плитка, і Біла Зірка 
вхопила його зубами за штанята і заволікла хлопчика 
в прибережні кущі. 
Кущі зовсім закрили Дениса, але не могли закрити 

Білої Зірки. Гарний, великий кінь притягнув до себе 
увагу індіян. Один із них непомітно скочив у воду, 
інші стояли на березі. Біла Зірка насторожилася, 
готова була до втечі, але ще чекала, наче міркувала, 
що зробити з хлопцем, і в ту ж мить міцний мотуз 
заtпморгнувся довкола шиї коня. Денис бачИв це, 
сльози стали йому в очах, стиснув зуби, щоб не 
крикнути і не зрадити своєї схованки ... 

І такіндіянИ забрали коня. Ще бачив Денис, як на 
другому березі всі оглядали Білу Зірку, поклепували, 
подивляли. Бо дійсно, такого коня не легко знайти. А 
Біла Зірка копала ногами, рвалася, але все було 
надаремно, бо аркан був міцний. 
Червоношкірі пішли і потягли за собою Білу Зірку. 

Кінь ще раз оглянувся, наче попрощатись хотів з 
Денисом, а може, хотів сказати, що незабаром 
повернеться? 

•Біла Зірка їм втече, ·напевно втече. І так,- думав 
Денис,- ніхто на неї не сяде•. 
Тепер він знову був сам, зовсім сам у великому, 

чорному лісі. Оглянувся безрадно довкруги: йому 
треба у ЦЮ СТОрону, де за ГОрОЮ СОНЦе рано .СХОДИЛО. 
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Треба йти, хоч як віц втомлений. Ледве ноженята 
тягнув за собою, але йшов. По дорозі натрапив на 
поляну, де було багато ягід. Попоїв досита,_і сили наче 
вернулцся йому й деЩо вже вв<!еліше. пішов далі. 
Сонце вже. було низько на обрії, а Денис ішов все далі 
й далі. 
· «Чи далеко ще?- думав.- Невже мені ночувати 
прийдеться знову в тому лісі, тепер вже зовсім самому? • 
Видряпався на дерево, високо-високо, моЖе, 

побачить що, може, хоч цей великий яр. Не побачив 
нічого, крім верхів дерев, а вдалині видніла якась
поляна, а далеко широкою стрічкою сріблил'ась ріка. 
«Може, то вже ця ріка? Може, вже недалеко? -

вступила надія в серце Дениса.- Але я вже минав 
одну ріку, може, це інша?& 
Зовсім невеселий Зліз· хлопчина з дерева. Червінь 

заходячого сонця наГадала йому,. що треба шукати 
безпечного місця на ніч. Недалеко стоЯло розлоге 
дерево, старе-старе, а з його пня, не дуже високо над 
землею, виростали грубі конарі. · · 

«От і добре місце на нічліг! - подумав.- Все ж 
безпечніше, ніж на землі». Виліз, розлігся вигідно і, 
втомлений, . по11ав вже засинати, коли почув враз 
шелест над собою, Щось наче скочило на гілляку, але 
так легенько, що ледве-ледве чутно було. Глянув: з 
високої гілки ,l\ивились на нього зелені котячі очі. 
«Дикий кіт! _:_ nодумав ДенИс. Хвили~ку лежав без 

руху і думав, що йому робити, а кіт стрибав з гілки на 
гілку, аж. врешті причаївся на грубому коішрі.-
Невже мене доглянув?» · 
Тихенько підвівся і чекав. Рукою сягнув: по лук і 

стріли .. А котячі очі світилися вже знову в інп:іому 
місці. Денис безшелесно напняв лука і хотів випустити 
стрілу, але кота вже не було. За хвилинку появився 
великий птах на. самому вершку дерева. в ту мить 
великий птах стрілою злетів просто на кота і вхопив 
його своїми ГОС?ТРИМИ кігтями. Кіт пручався і дряпав 
пазурами, а орел клював його закрИвавленим дзьобом~ 
Денис дивився на крцваву боротьбу. З орла летіло 
пір'я, але він все одно міцно тримав кота в своїх 
кігтях. А кіт щораз слабше .пруЧався, аж вкінці 
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перестав рухатись зовсім. Тоді орел розп'яв свої 
широкі крила і піднісся високо, держачи в кігтях 
здобич. 
Денис зліз із дерева. Лячно йому було ... На землі 

лежали орлині пера. Позбирав їх і заховав у торбу. 
Надворі почало вже зовсім темніти. Надходила ніч, 

tле Денисові чомусь не хотілось залишатися тут на 
ніч. Ні, не тут! Десь в іншому місці, десь далі, тут 
страшно якось,- а може, тут десь ціле гніздо диких 
котів? Він засне й тоді що?- і почав бігти перед себе. 
Ноги плуталися в кущах, галуззя, що низько звисало 
з дерев, чіплялося за його волосся, але він біг, поки 
сили ставало. Ось там тінь якась велика, може, це 
який дух або лісовик за ним женеться? Матінко Божа, 
поможи мені!.. \ 

І біг, і біг вперед, коли раптом наче земля під ним 
урвалася, спадала стрімкою стіною в долину - що ж 
тепер? В сумерку Денис ще побачив другий берег 
урвища. Це не далеко! Вхопився звисаючої з дерева 
виноградини, гойднувся, завис в повітрі і раптом упав 
цілим тягарем на землю. Почув тільки великий біль, 
а потім нічого більше ... 
Ранком. як сонечко першим своїм промінням 

поділувало бліде ли~ко хлопчика, він ще лежав на 
землі. Пробував рухати ногою, дуже вона болить, так 
дуже болить і в грудях пече .. ~ ох, який він втомлений ... 

І знову заплющив очі. Збудив його шелест, наче 
хтось необереЖно ступив на суху галузку. Ні, нема 
нікого ... це тільки так йому здалося ... Так, здається 
- сниться йому, що серна біжить своєю доріжкою до 
дерева. Станула і жде ... Здається- сниться йому, що 
чорноока дівчинка йде шшроти і в кошичку несе 
щось, іде годувати свою лісову пестійку, маленьку 
серпу ... Хто це йде, він ще десь бачив це личко? .. 

І нараз крик, гострий ... Денис насилу сів. Перед 
ним стояла Набі, очі в неї широко відкриті, а в них -
страх і радість! 



набі анаходить дениса у лісі 
Набі прибігла додому вся захекана. Слова не могла 

промовити. 

- Там ... там біля великого дерева білий хлопець ... 
він хворий ... 

- Який білИй хлопець? Де? Що тобі, дівчино, 
говори до речі! 
У спокоївшись трохи, розказала Набі все, що бачила. 

Кілька індіян сіли на коней, а батько Набі, Безвухий, 
посадив їі біля себе на коня, і всі погнали в напрямі 
..великого дерева. 

Справді, у високій траві лежав Денис. Блідий
бЛідий, уста спалені. Нараз оживився- пізнав дівчину: 
так, це ж Набі і її батько. Боже, дякую тобі! 
Набі присіла біля нього. Нічого не говорила, тільки 

сиділа і гладила його руку. 
Індіяни зломили дві великі гіллян.и, зв'язали їх 

шкіряними пасами, наклали на це трави, поклали 
туди Дениса і, прив'язавши ці наскоро зроблені ноші 
між двох коней, подалися до свого таборУ.. Набі 
захопила ще торбу, лук і стріли Дениса. !хала з 
батьком на коні побіч хворого. 

- Канкуа! - закликав Безвухий.- Поїдь по 
Рамоису, а ти, Атако, їдь за ріку і скажи білому дідові, 
що хлопець знайшовся. 
Два індіянина відлучилися від групи і погнали 

щосили: один - в напрямі великої гори,. де в печері 
жив індіянський знахар-чарівник, а другий - в бік 
ріки, де стояла хата козаків. 
Привезли Дениса, поклали на застелену шкурою 

лежанку. Набі сиділа ввесь час біля нього ігговорила 
щось, але Денис не розумів. Мати Набі хотіла помити 
хлопця, але Безвухий заборонив. 

- Не руш його, поки Рамопса не приїде,- сказав. 
Дали тільки хлопцеві напитися води. 
В таборі зробився рух. Це знахар-чарівник приїхав. 

За хвилину він уже був у тепі, де лежав Денис. 
Посередині тепі горів вогонь. Рамовеа станув біJІя 

нього, витягнув руки над полум'ям і щось бурмотів. 
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Потім почав вимахувати рукамИ на всі сторони, далі 
підняв їх угору і сказав: 

- Малука-дуа, Малука-дуа. 
В тій .хвилині двоє індіян внесли велику голову, 

маску, пістряво розмальовану, з великими, ви
кривЛеними устами, з довгим носом, круглими дірами 
j3амість очей, і нложили її на голову Рамопси. Потім 
принесли білий плащ, зроблений з волокон кори 
морви, і поклали йому на рамена. 
~ Малука-дуа, Малука-дуа! - сказав не своїм 

голосом знахар та почав поволі, а потім щораз швидше 
ходити довІ(руг вогнища. Потім вхопив тліючу головню 
й почав танцювати. · · 
Денис дивився на все широко відкритими очима. 

Він не знав, що це повинно помогти йому, він не знав, 
що це єдИне Лікування, яке знали індіяни. Згідно з 
їхнім віруванням, треба передовсім просити добрих 
духів, щоб вигнали злого духа, який, ІІапевно, вселився 
в тіло хворого хлопця. 
Дим з головні заповнив ціле тепі. Рамовеа ганяв ЯІt 

божевільний довкруг вогнища, 11 розвіяні поли його 
плаща наче хмара літали в повітрі. 

- Малука-дуа, Малука-дуа!- чути було раз у раз 
з запінених уст чарів~ика. Індіяни стоялИ зі схиленим~;~ 
ГО'ловами, а Рамовеа шалів; гавя:в, кричав і пінИвся. 
І нараз, знесилений, Упав на землю; Прискочилипомічники, 
зняли з нього маску і плащ, дали ЇІ8ІІИ'fИСЯ води. 
Денис закашлявся від диму, очі сльозами зайшли і 

дуже боліла голова. 
- ВодИ, води ... - проси;в хлопець. Набі подала 

посудИну з водою, яку він жадібно пив. 
В тій хвилині в отворі тепі станула велика постать 

старогь козака. 

- Дід Максим, дід Максим! ... - вирвалось з уст 
напівпритомного хлопця. 

- Сину, як добре, що ти живийr - і припав дід до 
Дениса. Чи це·тільки здалось Денисові, чи він справді 
побачив сльозу в оці діда? - Але ж страху ти мені 
завдав!. Що з тобоЮ і чому тут так багато диму? 
Оглянув хлопця, але не багато міг побачити, бо дим 

ще не розійшовся. Індіяви навмц:сне закрили занавісу 
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ПереД ним стояла Набі ... 



в отворі, щоб свята мряка краще діяла. Дід Максим за 
допомогою рук попросив індіян, щоби винесли Дениса 
на свіже пові1•ря. 
-Ні, ні!- похитав головою Безвухий,- не можна, 

свята мряка ... 
-Вже можна, вже можна,- вперся дід.- Постеліть 

'ому перед тепі. 
-Як хочеш,- сказав Безвухий, і за хвилину Денис 

дихав свіжим повітрям. 
-Го-го! Нога зломана і потовчений ти, синку! Чи 

ще де болить? - запитав дід. 
-В грудях. Так наче пече,- сказав Денис, -і нога 

дуже болить . 
. -Дві дощечки мені треба. Розумієте? Дощечки,
сказав індіянинові Максим. Він вже знав декілька 
слів тієї мови, що нею говорили індіяни, а як чого не 
знав, тоді руками пояснював.- І ганчірки якої. 
Дощечки знайшлися, ганчірки не було, тільки 

шматки м'якої шкіри. Індіяни приглядалися, що 
воно таке буде. Дід натягнув ногу Денисові, Денис 
крикнув, ще більше побілів і наче зомлів. Дід скоренько 
наставив кості на своє місце, приклав дві дошечки, 
обв'язав шкірою. Потім обмив водою покалічені руки. 
подряпане лице й по;чав оглядати груди. 
-~ Гм, не багато я тут знаю. Нічого не видно. Хіба 

зілля якого б зварити. Гей, стара,- закликав сиву 
індіянку,- чи є в тебе яке зілля? Ну, зілля для 
хлопця, бо в Грудях болить, Покажи, що маєш. 
Стара поназн:ошувала вузликів, дід оглянув. 
-Оце йому дай, це добре,- сказала. 
Дивиться дід, а це сушений липовий цвіт. Так, це 

добре. . 
Папарили зілля й дали Денисові напитись. Теплий 

~апиток добре хлопцеві зробив. І навіть нога вже не 
так боліла й веселіше стало. 

- Ловці вертаються! Ловці вертаються! - понеслось 
табором. І дійсно, кільканадцять їздців під'їзднло до 
табору. 

- Лови вдались! Вполювали двох буйволів і кілька 
серн. А вождеві привезли дарунок. Коня, чудового коня! 
Тепі вождя стояло на горбку і краще було, ніж інші. 
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Ловці затримались перед ним. Вийшов вожді., Орлине 
Око. 

Всі стовпились довкруги, щось говорили, лаялись і 
сміялися. Денис із дідом Максимом здалеку при
глядалися, і вони не могли добре'бачить, бо сумерк 
залягав. Нараз з товпи людей виглянула голова коня. 

- Біла Зірка! - крикнув Денис.- Біла Зірка є! 
Діду, це ж мій кінь, це Біла Зірка! - просто кричав 
Денис і вже хотів туди біГ'І:и, але дід насилу його 
затримав. 

- Не гарячись! Цей кінь тепер вже не твій. Бачиш, 
його подарували вождеві, а з ним треба в згоді жити. 
Пожди до завтра, може, щось придумаємо. 
А як вели коня біля Дениса, він крикнув: «Біла 

Зірко, я тут!&- і на· цей голос кінь пристанув, 
насторожив вуха і вмить підбіг до Дениса. Індіяни 
злякалися, що він розчавить його, цей дикий кінь. А 
Біла Зірка затрималась коло хлопця і схилила свою 
голову над розгаряченим чолом Дениса. 

Всі заніміли. 

Депис дешево хупує 

свого власпоzо хопя 

Дід Максим з Денисом переночували в таборі індіЯІ·І, 
а ранком почали збиратись в дорогу. Денис вже добре 
себе почував, нога ще боліла, але не дуже, і в грудях 
менше пекло. Слабий ще був, aJie вже стільки сил мав, 
що на коні біля діда міг сидіти. · 
-Діду, а Біла Зірка? Діду, ви казали «пожди до 

завтра&, сьогодні ж це завтра,- тільки й думки було 
в Дениса про коня. 
Дід Максим підійшов до Безвухого. 
- Спасибі тобі за Дениса,-- сказав дрижачим 

голосом старий козак,- спасибі!- і приклав обидві 
руки до грудей, і схилив голову. 

- Індіяни пам • ятають добро! - відповів Безвухий 
і показав на ногу Набі, мовляв, ти врятував її. 
Дід ще хотів подякувати вождеві Орлине Око, та той 

.якраз оглядав свого нового коня в кінській загороді. 
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Пішли туди, і Денис пішов, спершись на руку діда. А 
в загороді Біла Зірка просто шаліла. Хто сідав на неї, 
зараз його скидала, так що охочих уже не було багато. 
Ще вождь не пробував, а він же найкращий вершник. 

І .якраз тоді, коли Денис з дідом доходили· до 
tагороди, Орлице Око зручним стрибком сів на коня. 
Тримався міцно гриви, а Біла Зірка копала ногами, 
скакала і ось-ось, здавалось, скине їздця. Та 'ні, ще 
трИмається Орлине Око, прилягає до хребта, вітром 
гонить довкруги. Денис запер дух: невже Біла Зірка 
його не скине? Невже він вдержиться? 
А Біла Зірка гонить довкруги, все швидше й швидше. 

Раптом станула мов вкопана, а їздець полетів понад 
кінську голову і гепнувсь на землю. 

- Дайте мені його, .я спробую! - крикнув Денис: 
- Сину, чи ·ти при собі? Та ж ти хворий! -

стримував дід. 
-Не бійтесЯ. Тільки підсадіть мене, бо сам не сяду. 
ПіДійшов Денис до Білої Зірки, погладив її ·по 

голові і за хвилину сидів уже на хребті коця. А Біла 
Зірка ступала поволі, обережно, наче знала, що 
хлопцеві. не вільцо швидко їхати. Індіяни не могли 
надивуватись. Як це так? Що це за диво? 
-~ Це мій кінь,___! промовив Денис,- він тільки 

мене любить. 
Під'їхав до Орлиного Ока і сказав: 
- Дай меиі його, ·а .я тобі за це_ дам ... дам оце 

кресало, лук і стріли ... .я дам тобі орлице перо ... це 
все, що .я маю ... Дивись, .яке гарнеІ -'- і витягнув з 
~орби й показав вождеві перо орла. · 
-Скільки маєш, покажи? - зацікавився вождь.

Дай мені Два пера і бери кон;.яt - сказав швидко. 
-·Ні, бери всі. Мені вони не потрібні,- скаЗав 

Денис і дав іцді.янському вождеві всі пера, що їх 
недавно під деревом зібрав. 
Що за ·радість була! Що за крик! Орлине. Око вже 

має 129 орлиних пер! Орлине Око наймогутніший 
вождь інді.яц, бо сила і Мудрість орлів всSІ у ньому! 
А Денис такий радий та щасливий був, що навіть не 

дивувався. Зате дід Максим ніяк не міг зрозуміти, 
щоби за жмут пер замііІяти такого коня ... 
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-Справді, дивний це нарід ... коня за пера, нехай 
вони й орлині, але коня за жмуток пер ... оце тобі ... 
Попрощались і поїхали. Денис на Білій Зірці їхав 

пишний і про хвору ногу забув .і наче зовсім, зовсім 
здоровий став.Та нараз пригадав: він не nоnрощався 
з Набі, а це ж вона його найшла. . . · 

- Набі, НабіІ - закликав, а дівчинка за деревом 
стояла, приглядалась до усього. Вибігла ... 
-Прощай, Набі. Як видужаю, то nрийду.- Відкрив 

торбу й почав швидко шукащ щось, щоб їі обдарувати. 
Нічого не було, тільки затесані камінчики до.стріл. 
Подав її одного. 
~Не маю нічого біль.ше,- сказав .. 
Коли дивиться: одне маленьке орлине перо зачепи

лось За хвору його ногу. Певно, випало із жмутка, як 
він давав воЖдеві, і зачепилось за дощечку. 

- Маєш, оце тобі, Набі! - сказав врадуваний і 
подав його дівчинЦі. 
Набі не зрозумІла. Дівчатам не дають пер, тількИ 

вождям. Так її вчила мати. А тут: перо орла .. : вона 
матиме перо орла ... Невже це можна? Оглянулась 
довкруги~ чи хто не бачить, взяла перо й сховала на 
грудях, а ПОТіМ побігла ДО СВОГО тепі і ДОВГО-ДОВГО там 
сиділа і тіШилась своїм скарбом. А як увечері nри
йшов батько,. вона nоказала йому свою таємницю. 
· ---Хорони його, донЮ, це свята річ. Мудрість і сnла 
орла мужам тільки. дан.а, ме, може, добрий дух 
відзначити тебе . хоче. між іншими індіянськими 
дівчатами. Хорони його!. - сказав батько, безвухий 
індіянин, і задумався. 
Денис з дідом поїхали лісом в напрямі своєї хати, 

що сто3:ІЛа3а рікою. Дід діяк не міг Зрозуміти пригоди 
з вождем і все nід носом бурмотів: . 
-Чудасія, заперо, нехай воно й орлине, проміняв 

коня, от дурень! 
Від'їхаЛи вже добрий шмат дороги,- коли нараз на 

овиді nоказалося кіль~а індіян .. .Дід Максим nоклав 
руку на nістолю. Індіяни nід'їхали ближче, а nотім 
скрутили ·вбік і зникли в лісі. Раnтом засвистіла 
стріла nонад головами козаків і зовсім близько з-за 
кущів виглянули -голови індіян. Дід Максим при-
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цілився і стрілив з пістолі. Відгомін понісся лісом, а 
за хвилину почувся тупіт утікаючих індіян. 

- Це не наші, це якісь чужі,- сказав дід.- А оцієї 
нечисті вони бояться до загину,- дід показав на 
пістолю.- Так, їм тільки не показуй, що боїшся, бо 
тоді все пропало,- повчав дід по дорозі додому. 
Ріку перейшли вбрід і вже спокійно доїхали до 

хати. 

Вдома 

Серед козаків радіс'І'Ь велика: Денис вернувся. А 
вони.вже були й надію втратили. Де ж, стільки часу 
дитина сама серед тієї дичі. Сумно було без нього в 
хаті, ніхто не сміявся, мало що навіть говорили між 
собою. Кожний, похнюпившись, брався за свою роботу, 
думку сумну думав ... 

Їздили, ходили, блукали лісами, шукали, все 
надаремно ... І в вечірніх молитвах все згадували його, 
•Отче наш» і •Богородицю» за покійні душі від
мовляли: 
Аж тут нараз єІ Денис вернувся! І дивіться, як 

царевич на здоровому Іtоні їде! 
-От гарний кінь у тебе, Денисе!- сказав дядько 

Степан.- Невже в індіяи украв? Ха-ха-хаІ 
- Украв ... украв ... за гусяче перо купив у голо

мозого короля! 
-Та що ви, діду? Я ще тут гуски: не бачив! 
-Ну, не гусяче, хай буде орлине. Але скажіть ви 

так самі, добрі люди: продати коня за пера, нехай і 
орлині. Чудасія ... - бурмотів дід. · 
Дядько Степан за цей час вітався з Денисом. 
, Здоров, хлопче! О, то ти: й ранений! Невже в битві 

був?- сміявся добродушно дядько. 
- От диви, який говіркий став. А за цілий час то й 

слова не можна було з нього видобути,- вмішався дід 
Максим.- Волочився лісами, нетрями, від досвітку 
до ночі. 

- А вам усім з того тільки користь була. Завжди 
було свіже м'ясо. Ось насушили скільки! А шкірок 
скільки призбирало,сьІ - боронився дядько Степан. 
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Йому й самому ніяк·ово було так вперто шукати 
Дениса, аде всидіти не міг. Йому здава.tюся,-що помочі 
потребує, і ходив,- блукав, ·а щоб з порожніми руками 
не вертатися домів, все впольовував штук зо дві або й 
більше дичини. 
Увійшли ·в хату, і Денис побачив,· що вона наче 

більша стала .• Добудували, чи що~ . · 
- Це Степан зробив собі комірку на шкіри. Чистить 

їх, гарбує~ рахує, складає. Каже, до міста поїде і 
продасть,- пояснив дід Максим . 
. - А. де Грицько й Іван? - запитав Денис.- А 
дядько Микита? - Він досі їх не бачив. · 

- Вони в ліс ·пішли ще зранку, щоб трохи дров 
приспособити на з;и:му. Підвечір будуть. А Микита 
траву косить, там, за горою.-

Ввечері, як усі зійшлися, то ж то було гамору й 
крику! Всі говориЛи наввицередки, а Денис по десять 
разів- мусив оповіДати. 
-То ти кажещ, що ще трохи і був би голомозим 

королем? От тобі й н;аІ- жартував дядько·Степан. 
-Ну, ск~и. Денисе,- говорив поволі, як звичайно, 

дядько Микита, а йогорудий вус аж настовбурчився,
скажи, сину, а далеко ці індіяни звідсИ? · 

- Їх уже там нема, во~и в свою землю Пішли. Там, 
де сонце заходить, а сюди вони тільки за поживою . 
зайшли, щоб придбати м'яса ... Але ... але там осталась 
Іноза, сама-одна.. Я мушу до не'і поїхати. Вона ж сама ... 
-Хто, хто? Чудне ім1.Я: Іноза. А хто це такий ця 

Іноза? -·зацікавився дЯдько Микита. · 
Грицько й Іван тільки слухали, нічого й не питалі!:. 

Вони ·наймоЛодші ·буди й: ніяково було старших 
переби~;~.ати. Але як почули про індіянку, то при-
сунулися блІJжче. . 
-Ін<fаа- індіянка'. Вона помогла мені втекти. Ну, 

не помогла, але таки·помогла. Вона да.ла мені торбу з 
затесаними камінцями й кресалом і ніж. Врна знала,. 
що я тікатиму. Вона кликала мене •Зайчик•. 

- Ну, а чому вона сама осталася, коли інші пішли?· 
На тебе жде, чи що? - жартував Дядько Степан. 

- Ні, вона дуже стара й іти не могла з ними, тому 
сама осталась. Мені дуже її жалко,- І'Оворив Денис. 
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Дядько Микита похнюпився, а Іван і Грицько 
закрили роти, що їм були з цікавості порозкривались. 
Денис вже давно спав, як дід Максим, дядько Степан 
і дядько Микита про щось балакали. 

- Чужі, кажу вам, чужі індіяни швендяються, це 
недобре. Треба бачним бути. Відтепер щоночі один з 
нас сторожити мусить. І новий частокіл поставити 
треба, так з десять стіп перед тим, що вже є. І вищий, 
і густіший треба зробити. 
-А я, діду, в місто хочу поїхати. Візьму шкіри і 

продам, та й дещо купити треба. Ось жнива за 
плечима, а в нас нічого, крім рук до праці, нема,
сказав дядько Степан. 
-Та це правда,- обізвався поволі дядько Микита, 

ніби важив кожне своє слово.- В місто конче треба. 
Я би з тобою охоче поїхав ... - сказав задумано. 
-А я кажу, треба вістку до своїх, додому, передати, 

щоб знали, як нам тут живеться,- сказав поважно дід 
Максим.- Могли б і інші сюди приїхати. Ні царя, ні 
поміщика, а землі скільки хочеш. Яка нам тут біда? 
Індіяни? Га, краще· з індіянами воювати, ніж 
московським посіпакам кланятися. 
-Треба розвідати,- потвердив дядько Микита. 

Д euuc дістає пістолю 
Господа~ство козаків цвіло, наче квітка серед бу

р'яну. Пшениця, жито вже всі в колосках стояли, 
кукурудза виструнчилась, пишалась понад ними, кар

топля- один-одинокий кущик, наче сирітка, сидів, 
припертись до частоколу. До нього то найчастіше 
заглядав Денис. 

Іван і Грицько порались коло частоколу. Дід Максим 
казав його зробити десять стіп від старого, для охорони. 
-А щоб високий і густий був!- наказував. 
Дядько Степан поїхав в місто міняти шкіри, а з ним 

і дядько Микита поперся. Конче хотів на людей 
подивитися, та й все-таки вдвох веселіше. Наладували 
повний човен шкір й подались озером. Дід Максим 
щось майстрував, а Біла Зірка паслася в загороді. Час 
довжився Денисові. Він так хотів, щоб нога вже була 
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зовсім здорова, щоб він .міг бігати чи на Білій Зірці з 
вітром ганятись. І про стару Інозу пам'ятав ... Ох, 
чому ця нога ще не здорова! ... 

- Пожди, пожди, синку .. На все свій час,
успокоював його дід.- А знаєш, щоб тобі не нудилось, 
я тобі ось що дам._,. Пішов у хату і виніс звідти 
пістолю.- Це для тебе. Тепер часи небезпечні, то Бог 
простить мені, що дитині в руки смертоносну зброю 
даю. Вважай, синку, це для охорони тільки, гратись 
тим не можна. 

Денис аж заяснів з радості. Пістоля для нього! 
Пістоля, як у справжнього козака! Мусить же зараз 
Білій Зірці показати. 

- Пожди, я стріляти тебе навчу,- сказав дід, і 
піmли·обидва в ліс. По дорозі Денис тільки показав 
свій скарб Білій Зірці, але кінь не дуже-то розумів, 
про що йде. 
Тепер вже час скоро минав. Денис вже ходив під 

лісок,. щоб стріляти до цілі, й нестямився навіть, коли 
дядьки Степан і Микита вернулися з далекої дороги. 
ПоJІавозили всякої всячини й до хати, й дл.я 

господарства. Кожному щось привезли. І тютюну 
багато, і кораликів різних та ножів на подарунки дл.я 
інді.яв, і солі багато, і навіть маленьке порос.ятко в 
мішку. Дядько Степан знав Ціну шкурам, які продавав. 
Майж~ самі боброві, не дав себе обдурити. 
-Знаєте,- говорив поволі Микита,- я бачив, .як 

індіянии купив рушницю за стіс шкір. Шкіри 
поскладані оДна на другу, на довжину рушниці. Ціла 
гора шкір за рушницю. А потім цей індіянии питався, 
.як з неї стріляти. 

- То так точно, .як Денис купив кон.я за жмуток 
пер, нехай там і орлиних ... - нагадав дід Максим. -
От, дивний нарід ... 
Денис дістав нові штанята, сорочинку і куртку. 

Який ж він радий був! А ,д.яд:ько Микита обіцяв 
чобітки йому пошити. Все потрібне дл.я цього діла 
купив у місті. 

- І наші люди там є. Спитайте Степана, він краще 
знає,- промовив він загадково. 

- А є! Десь з-під Коломиї аж сюди забрели. 
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Роблять у французів, а дочка їх в корчмі помагає. 
·Вони-то мені і на радили, де найкраще шкіри продати, 
які ·речі купувати і де заночувати. Я казав, щоб сюди 
приїхали. Землі багато, а разом завжди веселіше. 
Казали- подумають ... Та, як схочуть ... 

- А дочка яка? - зацікавились обидва разом, 
Грицько та Іван. 
-Та така, я:к усі дівчата, тільки так чудно говорить. 

Ніби по-нашому, а ніби й ні,- відказав поволі Микита. 
-Гарна дівчина. Карі очі, чорнява, стан стрункий. 

Але і так тільки один з вас зможе до неї залицятися:. 
- Та залицятися: можуть обидва, тільки один з них 

облизня: спіймае. От і піде ваша дружба,- жартував 
дід Максим. 
· - Не журіться. Ще чого доброго вони обидва 
облизня: спіймають,- сказав, сміючись, Степан. А 
Іван і Грицько вже наче насупились.- Дивись, дивись, 
ще дівчини нема, а вони наче пугачі підвечір стали ... 
І казали ці люди з Коломиї,- говорив далі дядько 
Степ~н.- що там якийсь капітан корабля: на Україну 
їздить, люд~й на роботу набирає. Вони ж, власне, з 
ним приїхали. Кажуть, незабаром знову' поїде. То я: 
просив від нас вістку передати. 

- От, був би й забув. Знаєте, що я привіз? Насіння: 
соняшників! ~ поволі, з повагою, пасипав дядько 
Микита в миску зерняток. 

Всі дивились ніби на чудо яке. Поволі сягаЛи рукою 
в миску, їЛи соняшник. Так ... було колись ... 
Денис сховав пригорщу зерняток. 
•Посаджу,- думав,- хай так, я:к дома, під вікном 

зацвіте•. ~ 
На другий день дядько Микита розложив свій 

шевський станок. 
-Дядьку, це для: мене чоботи будуть? Ой, діду, моя 

нога вже зовсім здорова, кажу вам. Ану подивіться. 
Дід оглянув, потиснув, помацав і взявся розв'язувати. 
-Ну, нічого, тільки вважай, обережно з нею. 
~·Діду, а коли до Інози поїдемо? Я обіцяв ... 
- Козак слова дотримує. Поїдемо в-же незадовго. 
Денис вибіг з хати, про хвору ногу забув, і просто до 

Білої Зірки. 
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Пістоля, як у сnравжнього козака! 



-Конику, знаєш, поїдемо до Інози. Ох, щоб тільки 
до того часу вовки її .не з'їли. Дід казав: не довго. А 
знаєш, дядько Микита,, той, що рижі вуса має, мені 
чоботи шиє! 
Кінь див.Ивс.я здивовано на розрадувавого хлопця, а 

потім простягнув свою голову, ніби дл.я пестощів. 
Дуже любив, .як його Денис гладив. 
Дні минали. Новий частокіл виріс довкруги загоро

ди козаків. 
ДЯдько Степан і Денис готувались в дорогу. 
Тої ночі всі спали твердим сном. Іванові снився сон 

лро гарну дівчину з Коломиї, що десь далеко в місті 
живе. 

Грицькові виnала черга сторожити. Ходив довкруги 
першого частокола, потім обійшов другий, новий. 
Тихо, спокійно всюди ... 

«Цікаво, .яка та дівчина з Коломиї? -думав, сівши 
·на пеньку.- Чорнява, карі очі, стан стрункий ... 
Господиня в хаті пригодилась би ... о- мрі.яв, при
мкнувши очі. 
Денис теж не спав. Стільки вражень! Лежить 

горілиць і переживає все ще раз. «Як гарно буде, коли 
соняшник під вікном розцвіте, .як на Укрnїні. Дощечку 
з ноги дід уже скинув, дядько Микита чобітки робить, 
в нього сво.я пістол.я, і до Інози поїдуть ... » 
Коли нараз щось ніби зашелестіло. Чи це здалось 

Денисові, що хтось наче ходить попід хатою. 
•Це, певно, Грицько сторожить,- подумав. І знову 

чути обережні кроки.- А чому Грицько так обережно 
ступав би? Він же твердо ходить. Це івдіянські кроки!»- ~ 
блискавкою промайнуло в Денисовій голові. 

Сів на ліжку. Тихо, нічого не чути. Підбіг до вікна 
і крізь шпару в дерев'яних віконниц.ях виглянув. 
Нічого не видно ... темно ... але він напевно чув ... Вз.яв 
свою пістолю і потихеньку, мов кіт, вийшов надвір .. . 
Постояв хвилинку, слухаючи. Знову хтось ходить .. . 
ось там... під частоколом щось чорніше від чорної 
ночі. Гримнув постріл. В хаті заметушились. Гримнув 
другий, а за хвилинку з усіх вікон хати відізвались 
рушниці. Якісь тіні заворушились у віддалі, і знову 
стало тихо. 
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-Що сталося? - запиІІ'ав дід Максим.- Хто це 
був? 

.,...-Я не знаю хто, але хтось був,- відповів Денис. 
- Я чув і бачИв. 
-Де Грицько? 
Грицька не було, шукали всюди, нема ... 
А як почало на день благословитися, козаки по

бачили, що поле їх стоптане, зруйноване. Наче стадо 
коней по ньому перейшло. А під горбком JІ.О дерева 
прив'язаний Грицько. Голова звисла, наче неживий. 
Дід Максим зайнявся хворим. 

- От і сусідоньки добрі,- сказав дядько Микита,
чи не ті, що ви їх дівчину врятували? 
-Ні, це не ті,- вмішався Денис,-. напевно, не ті. 

Ті добрі ... 
- Вови всі добрі. Ось якого гаразду натворили. 

Кусочок того поля, і те знищили дощенту. Знову все 
зачинай. Ой, доле ж, наша до.ЛеІ - бідкався дядько 
Микита. 
-А хто перший стрілив? Певно Грицько,- запитав 

дядько Степан. 
Денис вже рота розкрив, щоб сказати, що це він ... 

Але змовчав, Грицькові соромно буде_, що він не 
доглянув ... 
Коли вже зовсім розвиднілось, дід Максим пішов 

оглядати поле. Знищене, але не все,- трохи ще 
вдасться врятувати. Але що далі? З такими сусідами 
важко буде жити. Їх тут лише п'ятеро і хлопець. 
Грицько зовсім вже очуняв. 
-Всі живі?- запитав. 
-Всі, хвалити,Бога, а що з тобою сталось? 
- Сидів я на пеньку, коли ззаду чиїсь руки стисну-

ли мене за горло, так міЦно і швидко, що навіть 
крикнути не міг. Потім взяли мене й до дерева 
прив'язали, а один з них збирався мені ножем шкіру 
з волоссям обрізати, коли раптом гримнув постріл ... 

- То це· не ти стріляв? - спитали всі здивовано. 
- Це ... це ... я стрілив ... - почувся хлоп'ячий 

голосок Дениса, що сидів на землі біля Грицькового 
ліжка. 

- Як ти? А де ж ти був? 
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Денис розказав, як воно було. 
- Бравий з тебе хлопець, Денисе! - сказав дядько 

Степан.- Ну, Грицьку, дивись кому· ти. життям 
. завдячуєш. А признайся, чи ти часом не задрімав, 
що?... . . . 

::--Ой, дядьку, вам все жарти в голові,- обізвався 
Іван.- Лишіть його в спокою, хай прийде до себе,;. 
А дід Максим думав, міркував .. Так, д~ індіян піде, 

до Орлиного Ока, розпитає, довідається ... Взяв зі 
собою кораJ.Іиків, що з міста привезли, ножів, сів на 
коня ... 
-Діду, візьміть мене з собою. Я ... я поїду з вами. 
Дід тільки посміхнувся під вусом, а Денис вже на 

.Білій Зірці сидів. 

д еиис іа дядьком Степаиом. . . 

шукають Ін,оау 

Приїхали. Орлине Оконічого не знав про напад. Ні, 
це, напевно, не його людИ. Він бачив тут вже нераз 
чужих індіян, моЖе, це Ірокnої. О, це жорстокі люди, 
з ними краще в згоді ... 
Дід дав вождеві у 'дарунок два ножі і прИгорщу 

кораликів, а вождь подарував йому шкіру· ведмедя і 
люльку .. 

:..._Це кал~:>юмет, люлька миру й дружби. 
Обертав дід в руках велику, з червоної глини палену 

люльку, прикрашену перами і жіночим волоссям~ 
потім вийняв тютюн. Наложили; закурили. 
-Добрий тютюн,- сказав Орлине Око. 
- Добрий,- відповів дід, що намагався терпеЛиво 

зносити те, що пера ва люльці лоскотали його під цосом. 
- Іроквої,- це жорстокі люди, вони і на нас 

нападають,~ продовжував вождь.- І їх баrато. А ви 
маєте .летючий вщ•онь, він несе смерть скоро й певно. 
Ось тобі ще одна шкіра,-,- говорив вождь,.- може, 
насіння якого.хочеш?.. · 
Дід слухав, на що він на1•якає. Потягнув з люльки. 

«Тю, іди ти!•- відсунув перо, що тим разом просто в 
око лізло. 
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- '~и станеш по. нашім боці, коли вони на нас 
нападуть? 
-Хто? 
- Іроквої~ Вони вороги усіх, хто до них не належить. 
- Ось воно .як! І ви теж їх не теє ... від вИх спокою 

не маєте.? Ну,. гаразд. Як дасте звати ва час, то 
по можемо. 

Денис тим часом все розповідав Набі. 
·- Я незабаром поїду в дорогу, до. Інози, де сонце 

сходи~ь. 

-Сам? 
-.Ні, не. сам. 3 дядьком поїду ... і вернуся ... там ... 
- Білі .. люди приїхали!· Білі · люди приїхали! -

понеслось табором. Іздець на спіненому коні затримався 
перед тепі вождя. 

- Там, де :~;~ода сnцдає, білі люди перещ>·с.ять свої. 
каву. Два кану і сім мужів. 

Всі вибігли, щоб подивитись. 
«Білі люди приїхали! Певно щось вимінювати• ,

думав вождь Орлине Око. 
· «Будуть коралики; будуть полотна, будуть дзвіноЧки 
іст.яжкю>,- думали інді.янські жінки, підбігаючи за 
чоловіками. 
Група інді.ян станула наД рікою. Здалеку видно було 

білих. Вони порались зі своїми кану. Цараз побачили 
івді.ян. Підійшли ближче і станули·в оборонній позиції, 
з пістолями до стрілу. 

· - Ми подорожні, чи дозволите переночувати на 
вашіЙ землі? - СКаЗаВ· ОДИН' МОВОіо інді.ЯН. . 
-Будьте в нас гостями!- відповів вождь. 
Білі ліоди заховали пістолі і підійшли ближче. 
- Це французи,- вирішив дід Максим.- Цікаво, 

чого вони тут? 
- Ми їдемо до Великих Озер. Шукаємо нових 

·шляхів до великої ріки,- сказав dд;ин із французів. 
-0, далеко вона звідси. Ніхто з ваших там не був, 

але знаємо, що є •.. Тільки точно не знаємо ·де,
відповів інді.явин .. 

- Чи далеко до озера? 
-Ні, не дуже. 
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Оставив дід Максим гостей у індіян і з Денисом 
вернувся додому. 

Ранком; ще до сходу сонця, Денис і дядько Степан 
вибиралися в дорогу. · 

- А вважайте там, тримайте завж.ци: пістолі готові 
і не баріться! - наказав дід Максим. Иому не дуже до 
душі була виправа, але Денис так настоював. <сНу, 
нехай їдуть ... •- думав. 
Денис сам не знав чому, але він дуже хотів ще раз 

побачити стареньку Іно3у. Може, тому, що малому 
тужно було за мамою. Дід добрий і дядько добрий, але 
як Іно3а погладила його колись по голівці, то так мило 
стало; в П очах він бачив щось, чого пояснИти собі не 
міг. Але він добре пам'ятав, що це саме він бачив ув 
очах своєї мами. 
Їхали вони обидва на конях. Денис трохи знав 

дорогу, а трохи вгадував. Минули глибокий яр і 
в'їхали в гущавину. День ставав гарний, сонце цілувало 
верхи дерев і сушило роси на високій траві і наче 
усміхалось .... 
Вполудне стали відпочивати над потічком, напоїли 

коней і збиралися їсти варену кукурудзу, коли наче 
щось зашелестіло в кущах. Дивляться, а то серпи до 
потічка підходять. Тихенько, обережно, великі лані і 
малі козлятка й олені 3 чудовими, крислатими рогами. 

<сОсь так би одного для Інози•,- подумав Денис і 
вже наготовив пістолю. 

- Не стріляй, хлопче. Для чого воно тобі? Їсти 
маємо що, в дорогу такого тягару 3 собою не візьмемо. 
Шкода вбивати звірину без причини і беЗ потреби. 

- Треба щось !нозі принести. 3 порожніми руками 
не приїдемо до неї. 

- Ще час. Вполюємо, як будем десь ближче до неї. 
Поїхали далі. Білки стрибали по деревах. Денис 

таки не вдержався. Стрілив, і білка на землі опинилась. 
Прив'язав їі до сідла. 

- Добре стріляєш,- похвалив дядько Степан і сам 
прицілився. Друга білка для Інози готова. 

Їхали, стріляли і .навіть не помітили, що хтось за 
ними слідкує. Обережно, наче кіт, скрадався за ними 
індіянин. А потім зник. 
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Підвечір, коли сонце мало заховатись, зчинився гамір 
позаду козаків. Юрба індіян гнадась просто на вих. 
Дядько Степан розглянувся довкруги. 
-Денисе, під горбок, он там, що маєш сили! 
Коні рвану ли. До горбка ще досить далеко, а індіяни 

вже на віддаль стрілу з лука. Оба козаки прилягли на 
конях. Денис перший досяг скелі, бо Біла Зірка гнала, 
як вихор. За хвилину і дядько Степан був біля нього. 
Стану ли між двома горбками, охорона ззаду і спереду, 

а трохи далі, збоку, лежав великий камінь. 
Коней заховали між деревами, а Степан і Денис 

прилягли за горбком. Підпустили індіян на віддоль 
стрілу, і тоді заговорили пістолі. 

- Денисе, стріляй уважно, кожна куля мусить 
цілити,- повчав дядько Степан.- Одна прогавлева 
-і ми пропали. 
Перші відважні індіяни вже лежали на землі, другі 

завагались. Та враз залунав гострий заклик до бою. 
Іздець на чорному кові вирвався вперед, а в його руці 
блиснув ніж. •В-ї-і-і-і-в ... •- свиснула Іtуля, прошИла 
дерев'яний щит, і їздець покотився на землю. А за 
ним другий ... 
Індіяни затримались. Вимахували руками і щось 

кричали. Потім один під'їхав ближче, зложив руки 
навхрест, схилив голову. 

- Не с;тріляйІ - сказав коротко дядько Степан і 
вийшов з-за горбка. Денис і собі вже хотів вилазити, 
показав голову, коли врцз засвистіла стріла. Дядько 
за пістолю, а навкруги нього вже повно індіян. З 
другого боку зайшли. Денис, мов кіт, стрибнув вбік і 
непомітво заховався за каменем. 
Індіяни з дикими обличчями вже наближались до 

Степана, він стріляв, індіяни падали один за одним, 
а інші все-таки підходили. Вже обійшли камінь. 
Кожвий хотів бути першим, щоб дістати дядька 
Степана, що все ще стріляв. Індіяни обережно, але 
певно його оточили. 

І нараз постріл. Один, другий. Позаду індіяв. Черво
ношкірі розгубилися, а в Степана ожила надія. Індіяни 
почали втікати. 
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-Денисе, де ти?- крикнув Степан, щойно тепер 
запримітивши, що хЛопця біля нього нема. 

- Я тут! - відізвався хлоп'ячий голос з-поза 
каменя.- Ото булиб із нас печеню всма.Жили. А все 
те через твої білки, хлопче. Треба більШе уважати. 
Добре, що втекли. 
Дядько Степан свиснув на коней. Обидва прийшли. 

«Дяка Богові, що хоч їх не покрали!•- подумав. 
Посідали і поїхали. 
Вже добре смеркало, коли знайшли затишне місце 

під деревами, прив'язали коней і лягли спочити. 
Здалеку чути було гамір, але не воєнний крик. Ні, 

так наче б люди спокійно розмовляли, навіть сміялись. 
- Чи не село індіян.дес_ь тут, а може, табір тільки? 

Давай поглянемо! -потихеньку почали скрадатися в 
напрямі, звідки йшли голоси. 

Індіяни розтаборились тут тільки тимчасово. Тепер 
якраз ті, що верталися з полювання, розповідали 
зібраним, що вони бачили двох білих у лісі і що ті білі 
мали страшну, смертоносну зброю, яка сипала вогнем 
спереду і ззаду. Індіяни зі страхом і подивом слухали.:. 

- Навіть щитИ наші пробивало, і воїни падали 
мертві. Кого діткнуло, той уже не ворухнувся. 
СтраШний цей літаючий вогонь! Це, напевно, чари 
білих· людей! · · 

- Скличте всіх мужів сюди! ЗробИмо нараду, чи не 
піти б нам в розшуки за ними, поки вони нас вночі всіх 
не спалили. 

Зібралися мужі, посідали довкруги й радили. Кри-
чали всі разом. . ~ 
-Знайти їх, зловити, закопати диявольську зброю, 

а їх живими спалити! Це злі духи ними володіють! 
І вже індіяни приготовлялись до воєнного танку, 

вже руки зависли над барабцнами, коли нараз сталось 
щось несподіване. Білий· tJоловік і білий хлопець 
увійшЛи до їхнього табору. В обох· у них пістолі в 
руках. Червоношкірі позривались на рівні ноги. 

- Це ті самі, o;r-i са:міІ - закричав один з. індіян. 
- Не чіпайте нас, бо всі загинете! - сказав дядько 

мовою з·наків . 
. А Денис стояв побіч нього, дивувався, навіщо 
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дядько вліз у це вороже гніздо. Тут їх, напевно, 
вб'ють ... Краще було тікатИ ... але тепер уже запізно ... 
він вже не побачить Набі, ані Інози. І Біла Зірка 
далеко десь у лісі ... і дід Максим ... 

- Навіть цей хлопеЦь може принести вам ·усім 
смерть,- говорив далі дядько Степан., а Денис 
випрямився і через силу зробив строгий вигляд, ніби 
він справді готовий усіх і нді ян· постріляти. 
Потім дядько Степан спитав, чи може говорити з їх 

старшим. 

Виступив дужий індіянин, краще вбраний, ніж 
інші. 

- Чужинце, чого тобі треба? 
- Я хотів просити дозволу переночувати у вашому 

таборі і розпитати дорогу. Та спершу мушу вибачитися, 
що ми трохи потурбували ваших людей. Але не наша 
в тому вина. Вони самі нас зачепили. 

- Індіяни цінять відва,гу, навіть ·у ворога; 
Оставайтесь у нас, як довго забажаєте. А куди веде 
ваша дорога? 

- Ми шукаємо стару жінку, що десь у лісі сама 
живе. Десь там ... - і показав рукою в напрямі заходу.
Чи не бачили ви її по дорозі? 

- Якась.старуха пленталась по лісі, он там, за цією 
горою. Може, це й вона ... 
Полягали всі коло великого вогнища. Дядько Степан 

подарував вождеві великого сталевого ножа, від нього 
діс'rав шкіру оленя. Приязнь закріпили оглядини 
пістолі, · але діткнутись до неї дядько нікому ·не 
дозволив. Це зачарована, мовляв. · 

Індіяни дивились на неї, як на чудо, і дехто з них 
свято вірив і ще інших переконував, що вона сама теж 
може кИнути вогонь в обороні свого власника. 
Ніч провели спокійно, хоч за кожним найменшим 

шелестом дядько Степан затискав руку на пістолі. 
Денис цілий веч~р приглядався до всього й нічого не 
·розумів. Хотів ще перед сном дещо розколупатІІ, але, 
знеможений трудами, заснув. 
Рано-вранці дядько Степан іДениспоnрощались з 

індіянами й поїхали своєю дорогою. Їхали цілий день, 
а підвечір знову стали розглядатись за безпечним 

61 



нічлігом. Коли дивляться - з-під скелі наче дим 
снується. Хтось вогонь розклає. Чи не індіяни знову? 
Під'їхали ближче, нікого нема біля вогню. Але в 

скелі вилім, а там наче печера. 
Дядько заховався за деревом, потягнув за собою 

Дениса і вистрілив угору. На звук пос•rрілу щось 
заворушилось, хижий звір чи що? А потім з-за скелі 
виглянула розкуйовджена голова. 

- Це ІиозаІ - закричав Денис.- Це я, Зайчик! Не 
бійся! - І підбіг до старої. 
-Сину мій, сину! А ти звідкіля тут? Ти не вмер? То 

ти до старої матері прийшов? А може, це добрі духи 
тебе по мене прислали? . 

- Це я, Зайчик, пам'ятаєш, Інозо? --'- сказав зі 
сльозами в очах Денис. 
-Так, так. Як би мати свого сина не пам'ятала! Я 

ходила, я кликала тебе, по лісах шукала ... синку 
мій ... - і тулила стара Іноза ДО себе хлопця, а промін:ня 
материнської любові огрівало душу чужої їй дитини; 
Дядько Степан приглядався. А Денис радів. Боже, як 
це добре, коли матуся пригорнеІ Матуся? 
Невже і в нього несвідома туга за материнськими 

пестощами затерла різницю? .. Так чи інакше, він був 
щасливий... Та й . Іноза була щаслива... А дядько 
Степан втирав сльозу ... 

Напад іидіян, 

Іноза, дядько Степан і Денис їхали домів. У старої 
індіянки наче сили вернулися. Їхала на коні біля 
Дениса. Серце в неї товклось. На старості літ, вона, 
індіянка, їде на коні, і то на якому коні! На Білій 
Зірці! Вона їде на найкращому в світі коні, а біля неї 
малий хлопчина, н.аче їі син рідний.:. Щастя наповнило 
серце Інози, щастя перелявалось в її душі, наче 
кришталева вода в гірському струмку,-щастя додало 
їй сили і привернуло життя. 
Вона мовчала, м~вчав і Степан. Йому якось дивно 

було, щось тривожило, неспокій до серц11 вкрадався. 
Щоб тільки скоріше додому ... 
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Один Денис, сидячи біля старої, щебетав, оповідав 
!нозі про все: йому одному було весело й радісно. 
Степан поспішав. Сам не знав чому, але хотів 

якнайскоріше бути дома. Відпочивали коротко, їх8ли 
навіть уночі, дорогу знали вже, таІ< що в двох днях 
були вже в знайомій околиці. Нараз Іноза стрепену-
лась ... Дим ... запах диму ... десь далеко ... ні, це не 
дуже далеко ... щось горить ... 
Дядько підігнав коня. Невже він прочував, невже 

лихо якесь скоїлось в хаті козаків? За часочок гострий 
запах спалевизви пройняв його цілого. ДениtJ приЛіг 
на Білій Зірці, Інозатрималась за нього сильно. За 
кілька хвилин почули крики, гамір і метушню. 
-Десь б'ються, недалеко десь б'ються,- сказала 

Іноза.- Не пхайтесь туди, індіяни жорстокі ... загинете ... 
Дядько слухав уважно: ні, пострілів не чути, значить, 

наших там нема, а може, ми спізнились? 
Виїхали на горбок. Серед темної ночі побачили 

заграву від вогню. Горить село .індіян. ' 
- Там Набі! Там Набі! - закричав Денис.- Невже 

її вбили? 
Враз вибухнули постріли. 
-Наші вже там,- сказав Степан.- Скоріше, ми їм 

потрібні. 
І погнали як вихор. Іноза ледве трималась на коні, 

але вже не здержувала їх. Як минали великий яр, 
дядько відізвався: 

- !нозо, і ти, Денисе, останьтесь тут. Зійдіть 
обережно в яр і заховайтесь! - А сам пігнав уперед . 

. Крики було чути зовсім. виразно. Іноза й Денис з 
Білою Зіркою заховались на дні яру, в кущах. •Що 
там діється? - думав Денис.- Коли б поглянути 
трішкиf•..:_ І nочав поволі підсуватись вгору, потім 
поміж кущами і високою травою підповз аж до сосни, 
де колись Набі годувала серпу. А потім ще далі ... 

Від вогню було зовсім ясно. Крики і стогони 
наповнювали ліс довкруги. Нараз Якась тінь про
майнула зовсім близько від нього. Він ще вспів трохи 
відсупутись убік. Біля нього шмигнув індіянии на 
коні. Чи йому здалося? Ні, він щось тримав перед 
собою. Нараз почув придушений крик: 
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- Пусти, пусти мене! Рятуйте ... 
Крик завмер, видно інді:Янин затулив уста. Когось 

пірвали~ когось вкрали, хтось кличе ·помочі ... · 
Денис скочив.у бік яру і с:виснув на ко.ня. Біла Зірка 

зашелестіла в кущах. 
· -·Зайчику, вернися! Зайчику, не йди! - З яру було 
чути голос І.нозИ. · · 
Але Денис вже сидів на Білій Зірці і рвонувся вслід 

за втікачем. «Скорше, скорше, бо згубимо слід! Ось 
там, на пол:Яні, тінь маячить, це він!>'>. - і Денис гнав 
всліД :щ індіянином, вже ось-ось і на віддаль пострілу 
буде, ще трішки ... 
Коли нараз почув за собою ·гупіт багатьох коней .... 

Це напасники тіІtають ... Денисові мороз Ііо:щ шкіру 
пішов. Він Же сам у цій юрбі індіянІ Тепер завертати 
не. може, хай думають, що він один з них, хай 
думають, поки темно ... А як в'їдуть поміж дерева
залишитись позаду... Індіяни минали його . n ·бігу ... 
Денис скрутив убік і зник в гущавині.А коли: вернув
ся до своїх, побачив, що село індіян зруйноване. 
Жінки, що вспіли втекти в ліс, тепер верталися до 
спалених шатер. Вождь Орлине Око, весь скривав
лений; розх.ювідав дідові Максимові, я:к·їх наскочили 
несподівано. 
-Та так нагло, що ми не могли навіть дати знатИ. 

Якби не ви, то з нас ні одного живого вже не було б ... 
-Та до нас дівчина ваша прибігла,.ота мала Набі,

каще дід. 
- Набі? Це Набі нас· врятувала! А де ж вона? 
-Набі! Набі! .. - залунав жіночий голос. Це мати 

шукала дівчинку: - Набі! 
У Дениса серце с1•исну.Лося в грудях. Невже Набі 

нема? · · 
· СтараІнозапоралась біля поранених; а Денис ходив 

і Шукав. Шукав і батько Безвухий, і мати. Всі шукали 
Набі, але її ніде не було. 
Козаки повернулися до своєї хати, Інозазалишилася 

з індіянами. Денис післЯ великої радості пережив 
велике горе. 

«Набі нема! Це певно її віз той чоловік, що я за ним 
rнався,-думавхлопець._:_ Чомутовсе нетак,як треба?•> 
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-Таке життя оце,- казала стара Іноза,- жорстоке 
життя ... і ми мусимо бути до нього готові. 
Довго думав над тим Денис. <сЖиття жорстоке і 

несправедливе». І в його хлоп'ячій голові народилась 
постанова: не здаватись! 
Прийшли жнива. Козаки порались коло господар

ства. Зібрали все, що напасники не вспіли знищити. 
Небагато того було. Дід Максим казав, що треба 
більше поля зорати, дядько Степан радив шкі-р 
наготувати, щоб перед зимою поїхати до міста і 
виміняти за товар. Дядько Микита ловив рибу, і чого 
не вспіли з'їсти, сушили. Поволі козаки готувалися до 
зими. Одного ранку дід Максим своїм звичаєм обійшов 
довкруги частокіл. 

- Гей, Микито! Ти сьогодні сторожив. Не чув 
нічого? Глянь, ось тут на землі якісь сліди, зовсім 
свіжі. 
-Ні, не чув нічого і не бачив,- відповів спросоння 

Микита. Він вже засинав по неспаній ночі. 
Вибіг Денис: 
-Що таке, діду? Це nевно індіявнІ 
- Ні, це не людський слід. Це звір якийсь. Чи не 

ведмідь до нас внадився? .. 
Пішли слідами, що в ліс вели, а nотім губились в 

густім мосі. 

- Ще тебе знайдемо,- сказав дід,- знайдемо, 
голубе, не сьогодні, то завтра,- бурмотів дід, 
вертаючись додому. 

Іван і Грицько весь час завзято nолювали. Вони вже 
мали досить багато шкір, а все ще nолювали. До міста 
хотіли ... 
-А я б радив теnер до іншого міста поїхати. Може, 

там що цікавіше nобачимо,- радив дядько Микита. 
-Ні, ми до того nоїдемо, куди ви раніше їздили,

сказали майже рівночасно,- ми ж там раніше були. 
-Го, го, го! Не до міста, а до дівчини вас тягне,

сміявся Микита.- А я хотів би трохи на полудне 
глянути, от так, аби знати, як другі люди живуть. Як 
ти кажеш, Стеnане, га? 
-Та ще побачимо. Поки що треба мені більше шкір 

nризбира ти. 
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І так плило життя козаків у хаті над рікою. 
Іноза все вешталась по лісах, зілля шукала. Заходила 

далеко, підглядала, де живуть індіяни,- невже й 
вона шукала Набі? Денис ходив з дядьком Степаном 
на полювання і все глядів, чи нема якого сліду, 
котрий запровадив би його до Набі. 
Одного разуІнозавернулася пізно ввечері, а коли 

Денис прийшов другого дня до неї, вона розказала 
йому, що бачила індіян, що їх село, велике село, в 
густому лісі, не дуже й далеко звідси. 
-О, там багато інділн. Це сене1ш, жорстОІ<.і люди. 

Я знаю Іх мову. 
«А може, там ... а може, вони Набі вкрали?•

подумав Денис.- Інозо, навчи мене трохи по їхньому 
говорити. 

-Добре, дитино. Все добре знати, як інші говорять. 
О, добре. 

І відтепер щоденно бігав Денис до Інози і навіть до 
лісу по зілля з нею ходив і вчився мови сенеків, що 
недалеко жили. Невже він задумав там Набі шукати? 
П~ось кільчилося в головці Дениса, щось народжува
лось ... Він ІЧ~ не знав як, але знав, що він мусить Набі 
відшуІ<.ати. Ії рідні люди вже забули про неї, вже 
погодились з тим, що її нема. Тільки мати ще плакала, 
але шун:ати її нікому в голову не приходило. Жит•rя 
жорстоке для всіх і несправедливе, і воНІ-І здаються, 
вони мовчать. Ні, Денис мовчати не буде! 
Час минав. Дід Максим в 'І'ому часі зробив жорна, 

і вже було на чому зерно молоти. Іван і Грицько 
поїхали в місто. Забрали свої шкіри і поїхали, ще раз 
докладно все розпи·rавши у дядька Степана. А Мюшта 
таки напосівся вполудне їхати. І так вперто про це 
говорив, що врешті таки і Стеnана намовив. 
-Що,- каже,- баби ми, щоб дома на печі сидіти? 

Ходімо, трохи світа оглянемо!. 
- Почекаєм, почекаємІ - сказав ще повільніше, 

ніж завжди, Микита, радий, що переконав Степана. 
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Біля козачої хати 
осідають фрапцуаи. 

Прияаиь Деииса а Ля Салем, 

Одного дн.н, рано-вранці, човни показалися на ріці. 
П'ять індіянсІ,к.их н:ану, а в них - білі ЛІоди. 
Затримались в місті, де ріка в озеро вливалас я. Між 
ними був молодий, високий чоловік., був монах у 
чорному капелюсі, дванадцять їх разом було. 
Розтаборились, рубали дерево, почали. будувати 
частоколи, nпотім доми й укріnлення. 

-- Будемо мати сусідів, то й добре. Веселіше буде, 
'l'ільІtи пшода, що не наші,-- говорив дід Максим. 
-А що це за люди'l- питав Денис. 
- Мабу1·ь, французи. Добре місце вибрали, видно 

знають, чого хочуть. 

-- А чим це місце краще за наше? --·- дивувався 
Денис. . • 
-Бо то так, сиІш.у, і озеро, і ріка, і доступ до всього 

вигідний. Бачиш, тут ще жодного міста близько нема. 
Як хочемо міняти пшіри, мусимо їха1•и далеко. А 
теnер вони тут, певно, фортецю збудують і буду·rь 
торгувати з індіянами. 
Дід Мюtсим вгадав. Будували фор'І·ецю. Денис 

приглядався до всього здален.у, з другого берега. То на 
березі сидів і дивився, то на дерево високе вилазив. 
Бачив, як скоро це їм ішло. Мабуть, знали, що треба 
поспішати. Цей високий, молодий давав на1сази, а всі 
інші слухали його. Він керував nрацею, він к.азав, як 
і що робити. Дивувався Денис і дивувався: такий 
молодий і все знає. Ну, дід Максим таІtоЖ все знає, але 
він старий:, має довгі н~'сn і сивий волос, він багато 
видів, багато чув ... 

І чимбільше Денис прпгляJ~авсл до чужинців, ~ro 
біЛІ.ше захоплювався тим одним, а якийс1. час вже й 
не помічав нікого, тільІ<И його. Того етрункого, гарного 
молодця, що всі його слухали. Це справжній лицарІ 
Раз сидів Денис на високому·дереві й дивився, як 

будують фортецю. Вода пливе по каміннях, nе
рекочує'І·ься, а здалеку чути шум водоспаду. «Гарно 
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тут,- думав,- але наш Дніпро кращий. І реве дужче, 
і хвилі має більші •. 
Нараз почув в долині шелест. Дивиться, а то лицар 

стоїть у корчах і прицілюється до .якоїсь птиці. А до 
нього ззаду звір підкрадаєтьс.я. Великий, кудлатий 
ведмідь - це певно той самий, що ночами по їх 
подвір'ї товчеться і що його зловити не можна ... 

Звір тихенько, безшелесно підходить вперед, ось 
вже біля лицаря. Та тільки той відвернувся, враз 
вихопив ножа і ... звір повалився на землю. 
В цю мить пролунав постріл. Це Денис прицілився 

і трапив звірюці в око, але куля, мабуть, пройшла аж 
до мозку, бо ведмідь, мов скошений, упав. Денис зліз 
з дерева і підійшов до лицаря. 

- Хто ти і звідки? - запитав лицар. 
- Я українець, козак, мій край над Дніпром, а 

тепер живу ось там,- показав на хату, що видніла 
здалеку. 

- А .я француз, Л.я Саль називаюся, мій край над 
морем. Ти врятував мені життя. Будьмо приятелями. 

І nодали один одному руки - французький лицар 
і малий хлопець, українець козацького роду. Недалеко 
одноrо з вайбільших 'водоспадів світу зав'язалася 
приязнь, що мала тривати довгі роки. 
Від часу зустрічі з Л.я Салем Денис частенько 

заходив до фdртеці. Крутився між французами. 
Спочатку спілкувався з допомогою тільки рук, а потім 
став підхоплювати їхню мову. Французький лицар 
дивувався, .як то Денис так швидко засвоював зовсім 
чужі для нього французькі слова. Особливо дуже 
полюбив'Дениса священик, отець Рене. Він брав його 
часто до своєї кімнати, показував книжки, розповідав 
багато, а потім став його вчити писати й читати по
французьки. 

Відтоді Денис став гостем у французів. Весь час 
просиджунав у них. Приглядався ДО всього, вештавс.я 
поміж ними, помагав у праці, а вже щасливий був над 
усе, коли лицар брав його з собою на полювання. 
Дід Максим не перечив, не забороняв. 
- Хай хлопець побачить, .як інші живуть, хай 

привчається. Все добре у житті знати,- говорив. 
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Одного разу Денис ловив рибу, коли ва другому 
березі побачив двох французів. Вони, присівши 
низенько над берегом, про щось дуже запально 
говорили. Вода відбивала голос і несла його дальше, 
ніж цього сподівалися французи. 

- Я вже маю досить тої муки. Кажу тобі, ходім. Ще 
перед зимою зайдемо до міста. Англійці там більше 
платять,- говорив Френ, середнього росту людина із 
дуже хитрим обличчям. 

- Як же так лишати їх? Без нас вони нічого не 
:Юудують,.- сказав другий, молодший.- Це ж не личить!· 
-А личить тут сидіти, голодувати та іидіян чекати? 
Більше Денис не чув нічого, бо вови стишили 

голоси. Скоро він забув про свою рибу і пішов до хати. 
Розповів дідові все, що чув. 

«Це, певно, якісь майстри хочуть покинути фортецю. 
Лячно стало міськимпавичаму цих лісах,- думав 
уголос дід.- Треба про все сказати їх старшому, як 
його звуть, Ля Скаль, чи як ... » 
-Кавалер Ля Саль, діду. Його кличуть- Мес'є. 

Йому треба сказати. 
І побіг Денис скоренько до французів, але Мес'є не 

міг ніяк знайти. Казали,- пішов оглядати околицю, 
з індіянами хоче стрінутись. 

І отця Реве не було, обидва пішли. Не знав Денис, 
кому довірити свою таємницю. Думав, думав, ходив 
між робітників, прислухався, але нічого не почув, 

-нічого, що мало б відношення до втечі. Навіть цих 
двох, що їх вранці вад річкою бачив, навіть вони 
працювали, будували вежу. 
Нараз Денис запримітив, як Френ відійшов до 

комірки, де був склад приладдя до праці, і довго його 
не було. 
-Ану, погляну, що він там робить. 
Підійшов потихеньку і через щілину в дошках · 

заглянув. Робітник вибирав усе, що вайліпше і 
найпотрібніше приладдя, і клав його в мішок. 

- Так, це він готується тікати. 
Денис почекав, аж робітник вийшов з комірки, 

потім потихеньку вліз туди, повибирав із мішка все, 
викопав яму в землі і заховав приладдя, а в мішок 
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накидав па тиків, дрючків і 'l'рохи Ішміннл. І вернувся 
знову до робітників, носив їм цвяхи, подаnав молотки, 
весь час був поміж ними. 
А ввечері, коли всі полягали спа'І'И, Денис залишився 

у фортеці, не пішов додому. Чекав на лицаря. Вже 
майже всі посну.ІJи,'"а його не було. 
Коли нараз якась тінь пересунулась попід стіною, а 

за нею друга. Тихо рипнули двері. Денис зірвався і 
вибіг надвір. Дві тіні маячили на подвір'ю. Підійшли 
до комірки з приладдям, поклали речі, що несли зі 
собою, біля дверей, а самі ввійшли досередини ... 
Ранком, .як усі повставали:, Денис побачив, що ті 

двоє, що збиралися втіІ{ати, є між ус.іма. З'їли сніданок 
і пішли, .як щодня, до праці. Закінчувати будову вежі. 
Біля полудня вернувся Мес'є і отець Рене. 
- Мес'є, Мес'є, н маю вам щось СІtазати. 
-- ІЦо сталося? Чому 'l'И такий схвильований? 
-· Двоє ваших людей хотіло тікати, обікравши вас. 

Вчора рано .я чув ... ·- і Денис розказав усе, .як було. 
- Он воно .якІ Гм ... а знаєш, чому вони не втекли? 

Бо не мали з чим, коли запримітили, що замість 
приладдя, яке покрали, мають каміння в мішІtу . 
. ,Скликав кавалер. де Л.я Саш. усіх робітнюtів і 

сказав: 

-Хто не хоче аі мною працювати, того еилою .я не 
буду змушув~ти:, хоч можу. бо декретом Його Світлости 
короля Франції- .я тут пан і цл аемл.я мені підлягає. 
Але я не хочу насильно нікого тут тримати. Хто хоче, 
може відійти. І ще остерігаю вас, що терен тут дуже 
небезпечний. Смер'l'Ь грозитІ, недосвідченим. Тепер 
вибир,айте! 

Л.я Саль скінчив. Hix•ro з гурту не ворухнувся. Всі 
залишились і Френ теж. 
-Немає охочих? Мені тільюІ прикро. що між нами 

Є ЛЮДИ, .ЯКі МО.ЮТІ> відвагу ІІОПОВНИ'І'И JІИХИЙ ВЧИНОІ<., 
але не мають відваги призJш•rися до нього. Це вдвоє 
гірше.Перше, це злочин, друге, це злочин іа підлjстtс' 

Всі мовчали. Френ стояв червоний як буряк, і всі 
довкруги помітили його збентеження. Всі знали про 
кого мова, тільки йому одному здавалося, що він 
облесною усмішІtою обдурив усіх. 
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Пригода а будя"ам,и 

ІІохолодніло. Дні ставали щораз коро'l'Ші. Надходила 
зима. Стоси дров на подвір'ї козаків доказували, що 
тут добрі господарі живуть. Навіть орного поля трохи 
прибуло. Два нові загони свіжо зорані, а на одному з 
них новіє новісіньІtа хата, збудована з круглих бальків. 
Для Білої Зірки збудували стайню, а Денис подбав, 
щоб сіна було досить на зиму. 
Дід Максим, дядьки Микита і Степан добре по

працювали. Невже вони сподівалися гостей? Ніхто 
про це не говорив, але Грицько й Іван довго з міста не 
вер'І•алися, та й дід МаІ\сим сказав: 
-Та, нова хата, не завадить, різно може бути ... 
І тільки всього. Микита бурмотів щось під носом: 
-Ніби чого ]~м так довго в місті сидіти. Всяке діло 

можна полагодити швидко, тільки 1•реба знати, як до 
нього братися! · 
А дядько Стеnан підеміхався весь час. Отісує стовбур 

-сміється, вибирає пні- сміється: цей чи той'? Ану, 
в гадай! 
Дід Максим поnагом походжав, місце на хату вибирав 

і поспішати з роботою велів. І так ніхто нічого не знав, 
а кожний свою дУМІ<У дума.в. 

OcJ. і хата вже nід дахом, вже всередині робота 
кінчається, а з міста не видно ні Грицька, ні йвана. 
Дідові вуса геть-чисто опустилися, Микита навіть 
лалтись перестав, n Степан знову на полювання nочав 
ходити - та все понад берегом озера, куди хлопці до 
міста поїхали. 
Аж одного разу, підвечір, замаячив на озері човен. 

Всі трИ вийшли назустріч. 
Це Іван приїхав і жінку привіз. Чорняву Марійку з 

Коломиї, з великими синіМJІ очима. ГрицьІ\о не 
вернувся. Поїхав в Україну. Якраз відходив корабель~ 
і він впросивел їхати, пообіцявши каnі•ганові, що 
поможе йому знайти охочих людей їхати до Америки. 
Білявий Іван з чорнявою Марійкою замешкали в 

новозбудованій хаті. Дід МаІ\сим радів, що так впору 
прийшла йому до голови щаслива думка. А МарійІса 
загосподарилась надобре. Праця в місті, в корчмі, 
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остогидла господарській дитині, і вона рада була, що 
від неї вирвалась. Тепер вона сама господиня. 

- Іване, вимажи ·піч! Іване, нарубай дров! Іване, 
дай свині їсти!- командувала. А Іван, радий, веселий, 
виконував все як слід. А дядько Микита прислухався 
і бурмотів: 
-Богу дякувати.J.- що я жінки не маю. 
Дід Максим повеселів. І страву є кому зварити, і 

коло хати всього доглянути. 

-А навесні посію тут повно квітів. Добре, діду?
щебетала дівчина. Їй зовсім не було лячно серед тих 
великих лісів. А ввечері, як заходило сонце, дивилась 
на далекі гори і казала: 
-У вас ці гори були ближчі і вищі. Але це було в 

вас, а тут і за те спасибі. 
А Денис? Він спочатку тримався. Всю його увагу 

забирали французи, а особливо той один, що всі його 
Мес'є кликали. Дотепер Денис був серед уваги всіх 
старших. Всі його любили, всі ним піклувалися. А 
тепер , він помітив, що мусИть ділитися увагою з 
Марійкою, бо її тут всі люблять і всі про неї дбають, 
може більше, ніж про нього. 

<сНу і пощо тут баби? Якби ще одного козака, то так, 
а з нею то більше клопоту, ніж пожитку,- думав.
І ще Грицька нема. Цікаво, чого Грицько так нагло 
поїхав ва Україну? .. • 
Сам цього не міг ніяк розгадати. Побіг до Івози і всі 

свої жалі перед нею виказав. 
- Скажи, Інозо, чи це справедливо? А як Грицько 

не вернеться? Шкода Грицька. Він, щоправда, раз ва 
сторожі заевув ... ал.е і кару за це добру мав. І чому Іван 
так зробив? 

- Грицько напевно вернеться, побачиш. А щодо 
Івана, то ти мало зим зимував, сину. І пам'ятай: 
• Ніколи не 9суджуй інШого, поки ти не походив у його 
мокасинах від ·сходу до заходу сонця•. Це стара 
індіянська правда. 

І так Денис залишився сам зі своїм смутком. Як 
Марійка давала йому чисту сорочку, говорив: •Не 
хочу, мені ця добра!•, або як хотіла розчесати його 
скуйовджене волосся, бурмотів: •Не хочу. Я сам вмію!• 
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- Що сталося з тобою, Денисе? - дивувався дід.
Так не годиться. Ти ж розумний хлqпець. Чи, може, 
ти вже зовсім в індіянина перемінИвся? 
Денисові стало соромно. Дід Максим ще ніколи досі 

його не лаяв, аж тепер. І то через Марійку ... все через 
Іванову жінку. Яке їй діло до нього? Пішов до Білої 
Зірки, пожалітися їй, і разом з нею помчав левадами. 
Одного дня Денис пішов з хати і до пізнього вечора 

його не було. Був у французів і довідався, що Мес'є 
ці-шов на полювання, он туди, в той ліс. 
«Піду,- думав,- за ним». 
Пустився через поляну в ліс. Шукав, шукав і ніяк 

знайти не міг. Ліг на поляні відпочити, потім рештки 
червоних ягідок визбирав. З'їв і далі шукати пішов. 
Аж тут нараз великий рогатий олень просто на нього 
біжить. Денис скочив у якийсь кущ, олень промайнув 
біля нього, а за хвилину дався чути постріл. 
-Це Мес'є!- зрадів хлопець. 
Так, то був його лицар. За хвилину він побачив його 

високу постать. Хотів вибігти з корча, але, о диво, так 
замотався, що рушитись не міг. 

- Мес'є, Мес'є, я тут! Поможіть, прошу. Я не можу 
вилізти. 
-А що ти тут робиш? Ох, хлопче, де ж ти заліз? Ну, 

будяк нівроку великий виріс . 
....,... Я скочив в перший скраю кущ, бо олень гнався. 

Ви його вполювали? 
- Вполював, вполював,- говорив Мес'є, роз

плутуючи велике гілля будяка.- Щоб ти лиш ва себе 
трійливого зілля не набрав. Ну, вилазь. Давай верхом 
тебе витягну. . 

І витягнув Дениса. Дениса? Це було щось тільки до 
Дениса подібне: обмазаний, аголова-один ковтун. 

- Ох, та тепер тебе і рідна мати не впізнала б! -
сміявся Мес'є.- Ну, ходім. Поможи мені оленя занести. 
А як увечері Денис вернувся до хати, усі аж ахнули! 

Марійка нагріла води і вовтузилась біля нього цілий 
вечір. І хоч по цілоденній праці змучена була, доти не 
спочила, поки не понитягала усі будяки з Денисового 
волосся і не вимила його як слід та приготувала 
чистий одяг на завтра. 
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На другий день Денис встав чистесенький, пригла
див волосся, Марійка ще поправила, навіть вбравс.я в 
чисту сорочн.у, що лежала готова біля ліжка, і побіг 
до фортеці. 

-- Хлопче, о, .як ти вигJІядаєш? Дивись, дивись! 
Ніхто і не впізнав би тебе після вчорашнього. rrи 
справжній кавалірІ - привітав Йоl'о Мес'є. 

І тут вже був край усьому. Денис гордо паходжував 
по фортеці, вдовалений похвалою свого лиr~ар.я. 
А другого дня вранці: 
- МарійІtо, Марійко, чи .я добре зачесався? 
І відтоді вже кожного дня помічав, що таки добре, 

що у них Марійка є. 

Форт за"іпчепий. 

Дальший плап Ля Саля 

Фортеця Ля Сал.я вже була майже готова. Над 
самою річкою, що вливалас.я в озеро, пишалась висока 
вежа. Звідти сторожа мала вид на всю оІ(олицю. Далі 
був будинок на два поверхи, де жили мешканці 
форт.еці, трохи збон.у ___:_вузький, довгий будинок, що 
його звали пекарнею. Але хліба не пе1цш в тій 
пекарні,- ні, там виробляли га.рматні кулі. 
Гармати стонли довкруги фортеці, виставляючи 

свої дула понад частокіл. Іззовні частоколу був 
гJшбокий рів, наповнений водою, в місці, де була 
велика дерев'яна брама, стояв підйомний міст, 
ланцюгами прикріплений до великого колеса, що 
було всередині фортеці, зараз біля брами. 

- Ну, фортеця вже готова,- сказав Ля Саль.
Незабаром мушу рушати в дорогу - до Франції, щоб 
його королівській милості здати звіт з нашої праці. 
П'єр буде І<омендантом фортеці, з необмеженими 
правами! - сказав гостріше.- Його треба в усім 
слухати. В час моєї nідсутності ви будете будувати 
корабель. Це буде перший корабель на цих водах. 
Будову його почнемо завт!ра, закінчувати будете без 
мене. 

А чому б нам не пі'І'И рейдом в околицю і 
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винищити індіян, щоби нас не турбували? - відізвався 
Френ, той, що колись хотів утікати.- У нас є зброя, 
це легко можна буде зробити. 
-Дурний!- пробурмотів до себе П'єр. А Ля Саль 

сказав: 

- Перш за все ми не приїхали сюди винищувати 
індіян. Наша ціль - нав'язати з ними стосунки і 
встановити опіку французького короля над цією 
країною.З того буде і Франції, і індіянам користь. А 
по-друге: не так то легко «винищити індіян•. Це 
дитячі балачки, Френе. 
Френ забурмотів щось злісно під носом. Ні, він таки 

не любив Ля Саля. 
Денисові жаль було розставатись зі своїм лицарем. 

Тому тепер весь' час перебував у фортеці. Залюбки 
сидів на новій вежі. З неї видно ,було так далеко, як 
сягає відкрита поляна, а потім вже тільки вершки 
дерев і птахи понад ними. 
Одного дня, сидячи на веж1, Денис запримітив 

якісь постаті, що виходили з лісу. Здалека блищали 
їх голі, намазані товщем тіла. 

- ІндіяниІ - крИкнув.- Багато їх! - Зліз на
долину і просто до лицаря: - Там багато індіян ідеІ 
ХО'Діть покажу! · 

- Замкнути браму, підняти містІ - пролунав голос 
Мес'є.- Всі на становища! До гарматІ 

- Точно тАк, як я думав. Нам треба було довго 
ждати, щоб це сповнилося,- злобно бурмотів Френ. 
Денис знову поліз на вежу і дивився. Так, усі прямують 
на фортецю. Нараз •в-ї-і-і-і-в• - стріла пролетіла 
попри його голову. 
А інДіяни вже пускали свої стріли, вже підходили 

до укріплень. Тоді заревіли гармати і посипався 
вогонь. Кільканадцять індіян .було вже близько, поза 
лінією гарматних стрілен, скочило в рів, щоб його 
переплисти, а потім по частоколі почали пнятись 
вгору. Френ стояв на одному кінці частоколу, якраз 
там, де підлазив індіянин. 

- Стріляй, Френе, стріляй! - крикнув Денис, що 
якраз ніс кулі в другий кінець фортеці. Він бачив 
небезпеку, але мав обидві руки зайняті. А Френ зовсім 
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розгубився. Нараз гукнув постріл, і індіянии покотивс.я 
в рів. Ще кілька пострілів, і ц.я частина частоколу 
була вільна. 
П'єр охороняв другий бік, реш:r.а людей була при 

гарматах. Довго ще тривала стрілянина, аж вкінці 
індіяни відступили в ліси. П'єр обтирав піт з чола, а 
отець Рене перев'.язував поранених. Денис помагав 
йому. А потім Мес'є зібрав усіх на площі, виложеній 
камінням, і сказав: 

- Героєм сьогоднішнього дн.я є козак Денисr Слава 
йомуr 

~ - Славаr Славаr - гукнули всі, крім Френа. Йому 
соромно було за себе, але не хотів признатись. Краще 
зіпхнути вину на кого іншого . 

. -Я відвернувся, бо цей наш нерой• щось кричав 
до мене, а за цей час ... 

- Не годиться, Френе, так поступати,- сказав 
отець Рене.- Він врятував твою голову, бо .я чув його 
крик і кинувся в загрожеве місце. Ти сам був би 
пропав і нас на біду стягнув. Індіяни кажуть, що 
краще мати більше блискавиць у голові, ніж громів на 
.язиці. Затям собі це на будуче. 
-Гарно, Денисеr З тебе виросте правдивий лицар,

сказав Мес'є.- І колись ти будеш комендантом однієї 
з моїх фортець. Во ми поїдемо далеко на південь, і там, 
над широкою рікою, зацвітуть міста, а над ними 
повіватимуть французькі прапори. Згода, хлопче? 

- В подяку за нашу перемогу .я відправлю завтра 
Службу Вожу,- сказав отець Рене.- Чи не захотіли 
б козаки з твоєї оселі, Денисе, зайти до нас і разом з 
нами помолитися Богу? 

- Напевно, схочуть. Дід казав, що до міста, до 
церкви, хоче їхати. Я скажу ... 

І побіг додому. Все розказав, і другого дн.я козаки й 
Марійка пішли до фортеці.Під великим хрестом, що 
на ньому був розп' .ятий Христос і виписані чотири 
латинські літери, отець Рене правив Службу. 
Дід Максим хоч і не розумів ні слова, відчув велич 

святої хвилини. Сльози тремтіли на його очах, і він з 
ними не крився. Дивився на розп' .ятого Ісуса і бачив 
Уl\раїну. Дядько Микита стояв перед дерев'яним 
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хрестом в покорі і шептав молитви. Степан, опершпсь 
об дерево, примкнув очі. Йому ввижв.лаСІ, стара 
церковця в його селі на Укра)~ні, а біля неї знайомі 
лиця- батько, ма·rи, сестра і ... Оленка. Hapa:J угнався 
мосІювський со.лда1• на коні і хотів розігнати людей. 
Степан кинувся нn солдата. Зчинилась бійн.а, царсЬJюго 
висшшиІtа таки добре потурбували, а Степан в чужі 
краї мусів їхати. Оленю\ плакала ... 

Іван і Марійка тримались за руки, а на їх лицях 
було сонце. Марійка щиро молилась, про щось дуже 
просила Ісуса. 
д ' . . 
енис гордо стояв напередІ, смшо дивився на 

дереn'яний хрест, змовив «Отче наш>> і «Богородице» 
за тата і маму і просив: <•Боже, дай, щоб Мес'є 
знайшов цю велику piity і щоб я скоро виріс>>. 

Іtоли сІйнчилась Богослужба, наші І<озюtи наче 
інші стали. Так добре було говорити з БогомІ Усі 
почували себе як на Велин.день, бо справді --- це був 
ВеЛІПtИЙ день ДЛЯ НИХ. 
Потім французи пока38ли: ):м свої УІ<ріплепня, будів

лі і зброю. 
- Тшt,-- казав дід,- багато має1·е добрн. А де ви 

воду для ІІИ1.'1'.П бере1·е:! 
-3 'Гут недалеко є джерело,-- відповів Мес'є. 
- А як при:йдетьсн сиді1·и у фортеці 'l А юt 

облягатимуть, то що 1'оді? Розуму козацького вам 
треба. Вююпайте криницю у фортеці.. 

- Ми пробували, та води нема. 
-'- Пождіть,-- сказав дід і пішов у ліс. анайшов 

.якийсь кущ, виломав а ньоJ'О пру·rа і вернувся у 
фор·гецю. Взяв в обидві руюr прут, пройшов так І.І;Їлу 
площу, аж недалеко входових ворі·r затримався, б() 
прут одним кінцем похилився вниз. 

- 1'ут є вода. Копай'J.'е Іtриницюl 
Почали ~шраз же копати і зиnйшли воду. 3а нілька 

днів збудуволи криницю-- таку, як в Унра'іні. Обло
жили каменем і поставили журавель, на дрюч:ку з 
одного кінця прив' .язали відро, а а другого І<амінь 
прикріпили. І Іtриниця та до сьогодні ще там стоїть, 
зовсім така, юс в Україні.: 
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- Героєм сьоt'одвіwньоІ'О дня є кolJaK ДенисІ 



Ля Саль не міг від'їхати так, як собі планував. 
Несподіваний напад індіян змінив його плани. 

- Піду до села сенеків, поговорю з їх вождем. Мені 
важно, щоб корабель був готовий і щоб індіяни його 
не знищили. 

Як задумав, так і зробив. Отець Рене, як звичайно, 
пішов з ним. І Денис впросився: 

- Мес'є, візьміть мене з собою. Я так хочу побачити 
село індіянІ - А в голові вперта думка вертілась: 
може, то вони вкрали Набі? - і стара постанова 
віднайти дівчину зайняла всю його увагу. 

ПіJjПЛИ втрьох. Мес'є набрав багато подаруи'ків для 
індіян, і вони лісами, горами, левадами попрямували 
в сторону, де за вказівками Інози бу ло велике село 
індіян племені сенеків. 
-Сенеки- жорстокі люди,- наказувала Іноза.

Вважай, синку, і ... не дуже їм вірте. Бо в їх головах 
думки вовками літають. 
Два рази ночували в лісі, а коли збудив їх третій 

ранок, побачили здалеку якісь забудування. 
- Це, певно, тут,- сказав Мес'є,.:_ не відходьте 

один від одного, всі тримаймося разом. Не можна 
зна'І'И, як вони нас приймуть. 
Як тільки в індіянському селі з'явились чужинці, 

жінки метнулись виносити шкіри для заміни, але 
чужинці не на. торг прийшли. 

- Ми хочемо говорити з вождем! - сказав Ля Саль 
їх мовою. Він куди лиш приїздив, старався вивчати ту 
мову, якою говорили індіяни. Денис розумів теж, бо 
Іноза навчила його мови сенеків. 
Вожд~, старший уже чоловік, називався Чорний 

Змій, чекав гостей в довгому домі з пнів дерев і 
сушеного болота. На великому камені, застеленому 
барвистим килимом, сидів він непорушно, наче статуя. 
На голові у нього були роги буйвола, а на тілі -
барвистий стрій. З обох боків сиділо по двоє старих, 
сивих іидіян, прибраних у ведмежі шкіри. Під стінами, 
прикрашеними людськими скальпами, були лежанки. 
Посередині палало вогнище. 
Мес' є ввійшов сміло і стаиув перед вождем, за ним 

- монах, а біл.я нього - Денис. 
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- Привіт тобі, вождю, від фра,нцузького короля. 
Ми гос•rі на твоїй землі, і тебе, як господарЯ, прийшли 
просити дозволу тут поселитися. 

Потім Ля Саль поклав nеред вождем зв'инену плахту 
і розкрив її. Очі Чорного Змія аж ааблистіли перед 
виглядом ножів, сокир, барвистих тканин і звоїв 
кораликів. 
-Це тобі від нас подарунок. 
- Чого хочеш від мене, чужинче? - промовив Чорний 

Змій. Його очі, що жадібно спалахнули при вигляді 
подарунків білих людей, тепер примкнулися, і він 
дивився на білих людей, холодно, наче справжній змій. 
Денис хотів вирватись надвір, щоб розглянутись 

трохи, але отець Рене тримав його міцно за руку. 
-Ми збудували дім недалеко водоспаду Оакіню·аро, 

там, де велика ріка Оніяrара вливається в озеро. І 
хочемо будувати велике кану на цих водах. Цього нам 
треба для торгівлі з вами. А далі збираємося шукати 
велику ріку, звідсіль я хочу почати дорогу. 

Л.я Саль говорив твердо, переконливо. Просив, а, 
властиво, й не просив. В'його голосі було щось, що 
примусило Чорного Змія відкрити ширше очі і змінити 
свою холодну поведінку. 

- Коли твої заміри, чу.жинце. справді такі, як ти 
говориш,- я дозволяю тобі на це! І мої люди більше 
тебе не будуть турбувати. 
Вождь прикликав рукою індіянина, що стояв позад 

нього, і велів подати гостям люльку миру. Закурили. 
Люлька приязні, прикрашена людським волоссям, 
впсаджувана білими кісточками, що нагадували 
людські зуби, не дуже смакувала отцю Рене. Він бачив 
перед собою жорстоких варварів. Мес'є теж знав, з 
ким має діло, але ради не було. 
Потім Чорний Змій запросив гостей оглянути село. 

Денис аж почервонів з радощів. 
Поміж індіянськими хатами, що виглядали як 

шопи, будовані без плану, вештались діти і жінки. 
Нараз щось заметушилось в I'yp•ri жінок, і одна з них 
метнулась в хату. Денис тілмш побачив чорні коси і 
наче щось проказало йому: це Набі, це Набі!... але 
чому вона тікає? може, це не вона'! .. 
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Нараз отець ·Рене затримався. 
Всі глянули: до великого пня дерева прив'язаний 

був чоловік. Вуха в нього були відтяті, шкіра порізана, 
уста спалені ... 
-Що це? - rостро запитав Мес'є. Денис аж зблід. 
- Це розправа з ворогом,- сказав Чорний Змій.-

Ха, ха, хаІ Чого так злякались? Це невільник, 
схоплений у ворожому таборі. 

- Не годиться знущатись так над людиною,
заперечив отець Рене.- Він безборонний. Невже вам 
легше від його мук? 

'· - Кролячі у вас серця. Індіянин - твердий. Він 
вірить у помсту. Пішли дальше. Денис почувся зовсім 
погано. 

•Які ж вони жорстокі! І Набі між ними. Невже вони 
її також так катували? А може, це не Набі? Він мусить 
переконатись». 

- Пообідайте з нами,- запропонував Чорний 
Змій.- В моєму домі жде на вас індіянська страва. 
-Спасибі, але нам час у дорогу,- відповів Мес'є.

Надіюся, що славІШЙ і жорстокий вождь сенеків, Чорний 
Змій, дотримає слова і не турбуватиме наших людей. 
На тому попрощались. і пішли . .. 

Набі ду :нее аміиилася 

Вночі, коли отець Рене і Мес'є в лісі твердо поснули, 
Денис вернувся до села індіян. Дорогу він добре 
пам'ятав і навіть підглянув, куди можна непомітно 
дістатися ~осередини. Зайшов з другого боку, як кіт, 
через частокіл, і почав шукати хату, в якій, як 
видалось йому, Набі зникла. Десь тут ... так, це тут ... 
Чи, може, оця хата? ... Заглянув у двері, одні, другі, 
ні, це таки тут. 'Увійшов тихенько досередини. На 
лежанці біля дверей лежала чорна голівка, коси 
заплетені, руки під головою. Нахилився ... 

- Набі, Набі! Тікаймо! - шепнув. 
-Хто тут?- почувся грізний голос. І заки Денис 

отямився, його мов кліщами вхопила міцна рука 
індіянина. 
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А Набі, налякана, сіла на своїй постелі. Широко 
відкрила очі: •Сон чи правда?» -Та заки змогла ще 
слово сказати, індіянии виволік Дениса надвір. Набі 
тихенько пішла за ним. 

Так, він прив'яже його до великого клена. Це 
улюблене місце тортур. Скоренько вернулась до хати 
і лягла. А за хвилину прийшов індіянин. Нахилився 
над Набі, а побачивши, що вона спить, ліг і собі. 
Набі прислухалась. Як тільки вчула його 

рівномірний, глибокий віддих, тихесенько встала і 
побігла до великого клена. Там Денис! Він до неї 
прЙ:йшов, а тепер тамІ Чи живий ще? Надто скоро 
індіянИи вернувся. Бігла, як серна. 
Денис, напівзомлілий, стояв, прив' язаний до дерева. 

Руки і ноги зв'язані мотуззям. Уста затиснені. Набі 
підійшла ближче. Денис відкрив уста, але голос 
завмер, бо Набі рукою наказала мовчати, розтинаючи 
ножем мотуззя. 

- Набі, тікаймо! Тебе ма'l'И і батько ждуть. Тікай, 
Набі, зі мною, тут жорстокі люди. 

- Всі люди жорстокі,- сказала про себе Набі.- Я 
тікати не можу. Я вже замужня жінка. Мій чоловік, 
син Чорного Змія, і вони знищили б наше село, якби 
я тепер втекла. Індіянській жінці належитЬ бути там, 
де її чоловік. 
Денис слухав і вухам своїм не вірив. Невже, невже 

це так справді? 
- А тепер тікай туди через частокіл. Там потік і 

левада. Потім заховайся в лісі і відпочинь. Хай добрі 
духи тебе бережуть, Денисе ... осЬ твоя пістоля,- і 
зникла, наче їі не було. · 
Денис перескочив через пліт, переплив потічок і 

заховався в лісі. Вже зовсім розвиднювалось. Нараз 
почув постріл. Мес'є його шукав. / 

І скоро, скільки сил було в ньому, пішов у тому 
напрямі. Ішов і біг, падав, вставав, біг знову і знову 
падав. Сили його залишали щораз більше, але 
свідомість, що як не дійде до Мес'є або Мес'є його не 
знайде,- напевно, знайдуть його індіяни, і тоді йому 
кінець,- підтримувала його сили. Знову гукнув 
постріл, але наче десь дальше. Невже Мес'є відходить, 
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невже в·rратив надію знайти Дениса'/ .. Скорше, скорше, 
ще трохи, ще •t•рішки вперед! 
Продирався Денис через гущавину, напівпритомний, 

аж аачепивсл за якийсь колючий кущ і впав на землю. 
«Пити, так дуже хочу пити ... •> 

3 останніх сил витягнув пістолю і вистрелив, а 
потім уже нічого не пам'ятав. 
Коли відкрив очі, лежав на землі бі;ш якогось 

потока .•. Мес'є і отець Рене були біля нього. 
-ІЦо з тобою, хлопче? Де ти блукав? - запитав 

Мес'є . 
. Денис примкнув очі. Він не хотів говорити. Це його 

тайна. Денис дуже змерз. Мес'є дав йому свою .кур•rку, 
поміг встати, і знову рушили в дорогу. 
Денис нічого не говорив, а Мес'є і отець Рене не 

питали. 

ІЦе один день минув і ще одна ніч, вреш'І·і добились 
до форту. 

Дід Максим добре налякався. Денис виглядав зовсім 
хворий. ІІіслали по Інозу. Orapa індіянкn взяла з 
собою всілякого зілля. Не знати, ЯІ~е лригодиться. Як 
тільки поглянула на Дениса, як побачила рани на 
руках, знала вже все. 

- Його зловили індія:Rи, вони хотіли його вбити. 
Він їм утік,- говорила вривано.- Не:пш•Інj ви до 
індіянсІ.кого жит·rя ... Ви білі, слабхні люди. Але він 
видержить. 

Марійка допомагала Інозі змивати рани, потім 
заварили якесь зілля й прикладали. Тільки голова 
Дениса дуже була гаряча, і він увесь дрижав. 

Гарячий зав ар з липового цві·rу, а потім І<.ілька
надцять гоJІ;ин ену - і Денис віджпв, але нітрохи не 
повеселіша.в. Він ніяк не розумів Набі ... А може й, 
розумів.,. Вона казала: якби я В'l'еІ<.ла, вони б знищили 
наше село ... Бідна Набі, він !!же ніколиП не побачить. 
Сумно було Денисові. Він переживав тепер щось 

таке, чого він досі ще не анав. Все йому байдуже було. 
Примикав очі і так лежав годинами. 

ІнозаеИді.іІа біля нього, біля свого Зайчика, дивилась 
на нього і наче розуміла. Н~вже вона здогадувалась? 
Дід Максим пробував п:Ита•rи, що, ЯІ~ і де. Денис 
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мовчав. Дядько Степан пробував жартувати, Денис 
мовчав. Дядько Микита обіцяв ще одні нові чоботи,
ясе дарма. Марійка поралась біля нього, гладила його 
по голівці і нічого не питала. 

-- Все буде добре, Денисе, побачиш:- говорила і 
усміхалась. 
Дід Максим прикЛикав ще разІнозу до себе: 
-Слухай, стара, як думаєш, що з хлопцем? 
-А нічого, це пройде. Він там знайшов індіянську 

дівчину, що її були. вкрали ... На.певно так ... Стара 
Інозавам це каже. 

___..От, старий недотепа з мене. Тому він так перся до 
їхнього табору. Ось воно що! 
-Але не кажіть, що знаєте. Це його таємниця. Він 

виздоровіє, а згодом все пройде,- потішувала стара,
ми, індіяни, інші люди. 

Як. Денис видужав, сніг лежав довкола. Білий, 
пухкий. Куди не глянеш -- скрізь білі простори ... 
Денис любив зиму, j настрій його змінився. Побіг до 

Білої Зірки, наче доперва пригадав, що давно її не 
бачив. Біла Зірка стояла в просторій стайні і аж 
заіржада з радості, як побачила Дениса. Поклала 
голову йому на плече і чекала пестощів. Денис 
притулився до неї, наче своє І'оре розказати хотів ... 
-А знаєш, Денисе,- к.азав одного разу дід Мак

t~им,- французи великий корабедь будують. Такого 
ти ще не бачив. 

Дійсно, Денис вже давненько не був у французів. 
Ах, правда, Мес'є вже поїхав. Денис пам'ятає, шt 
востаннє заходив. Казав: скоро здоровий будь, неза
довго вернуся, тоді поїдемо на південь. Туди, де ще 
ІЮІ'а білої людини не с•1·упала. 
Але тоді йому зовсім байдуже було. І тепер байдуже ... 

але І(Орабель варто побачи·ги. І так нічого йому робити. 
Побіг Денис до фор1·еці. Велике, дуже велике судно 

с·гояло напіnготове на березі озера. Французи порались, 
а П'єр порядкував. 

-- Здороn, хлопче! - привітав його сердечний отець 
Рене.- Давненько 'І'сбе в нас не буда. 

- До індіян в гості ходив! - злобно докинув Френ, 
що недалеко обтісуваn пень дерева. 
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Денисові аж голос у горлі завмер. Невже вони все 
знають? Знають про його першу невдачу? 
-І ще піду! -відказав.- Я не такий боягуз, як ти! 
Всі засміялись, бо Фрева ніхто не любив. П'єр мав 

на нього особливе око. Не вірив йому ні крихітки. А 
Фрев не любив Дениса і хотів його осмішити і докучити. 

----' Чого ти вдаєш француза, коли ти не француз? -
говорив. 

- Я не вдаю, я козак, і таким залишуся! 
- Так чому ти так дуже вчишся по-французьки 

говорити! 
- Тому, що ти дурніший за мене, і віколи на 

навчишся говорити по-нашому!- відповів Денис. 
- Чекай, я тебе ще навчу свого розуму! -

відгражував Френ.- Диви, який нерой•. 
Одного разу П'єр, перевіривши магазини, пішов до 

кімвати отця Рене: 
- В нас дуже мало харчів. Зими не видержимо. 

Полювати нема що, все, що поблизу, вибили івдіяви. 
Мес'є прирік прислати ладунок, але його нема і не видно. 
-Ще пождемо. Може, десь затримався в дорозі. 

Тепер сніги, важко подорожувати. 
Ще ~кийсь час все було гаразд, але з кожним днем 

;](арчові магазини Щораз більше порожвіли, аж вкінці 
одного дня довелося мешканцям фортеці жити тільки 
на кукурудзяній муці. 
П'єр послав людей ва полювання, та рідко хто якого 

зайця приніс. До фортеці почав заглядати голод. 
Одного дня підвечір, коли Денис вертався з фортеці, 

побачив, що під кущем якийсь вогонь горить. Тихенько 
підійшов ближче і дивиться. Це Френ розклав багаття 
і на патику пече якесь м'ясо. Денис постояв хвилинку 
в кущах, подивИвся, як Френ з'їдав печеного зайця, 
потім погасив вогонь і подався у фортецю. 
А на \другий день зрана у фортеці зробився рух. 

Вчора отець Рене вполював зайця і хотів на евідавок 
несподіванку людям зробити, всім дати по куснику м'яса, 
якого давно не їли. А тут нема зайця, хтось украв. 
П'єр зарядив розшуки. Проте вони нічого не дали. 
- А може, це ваш: герой, той волоцюга малий? 

Вчора ж він тут був! - сказав таємничо Фрев. 
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-Ні, цього не може бути!- відповів отець Рене.
Він цього не зробив.~. 
-А дивіться, чи прийде сьогодні. Напевно його не 

побачите.- Френ знав, що го"Ворить. Вови сьогодні 
напевно не побачать Дениса, бо вів бачив рано-вранці, 
як один ст"арший козак з хлопцем пішли в ліс з 
рушницями. 

Чекав отець Рене, чекав П'єр, а Дениса не було. 
Невже в хаті козаків теж голод? Невже Денис? .. Не 
хотілось вірити, але Френ добре казав: вже вечоріло, 
а Дениса не було. 
Тим часом дві темні постаті снігами пробивали собі 

дорогу додому. Дядько Степан і Денис. Іти було 
важко, ще з таким тягарем. Мали сьогодні щастя. 
Щоправда, далеко йшли і тільки одного заблуканого 
оленя побачили, але вполювали його. І то обидва нараз 
вистрілили, бо олень нагло поміж деревами показався, 
і разом вл~или. 
~О, наші втішаться свіжим м'ясом. Це- сушене 

- для собак добре! - говорив Степан. 
-Дядечку, дядечку! Я також влучив,- вистогнав 

Денис. Він хотів щось сказати, та не звав, звідки 
почати. 

- Так, правда. Влучив,- відповів дядько. 
-Там, у фортеці, зовсім голод. Там мають тільки 

кукурудзяну муку, і то небагато. П'єр казав, що він не 
зможе втримати людей. А Мес'є ... 
-Он, куди ти! ... Оленя їм віддати ... 

. -Дядечку ... 
-Ну, добре, хай буде по-твоєму. 
У Дениса очі блиснули. 
- Ходімо скоріше! 
Отець Рене ходив по дворі. П'єр дав наказ підносити 

міст і замкнути браму. А хлопця нема. Значить ... 
- У-уу-уу! - закричало щось несподівано. Отець 

Рене вийшов перед фортецю. 
- Поможіть нам! - кричав Денис. Підбіг отець 

Рене, а за ним П'єр. 
- Що сталося? 
- Ми вам оленя вполювали. Далеко звідси, тому 

так забарились,- говорив Денис. 

87 



-Ви ... нам ... - отець Рене не міг від зворушення 
зібрати думок. Значить, не Денис украв зайі.J;я. 
-А у вас є що їсти?- питав П'єр. 
- Нема багато, але, може, ще пощастить щось 

вполюва-ти,- сказав дядько Степан.- Хай nам на 
здоров'я буде,- додав. І вони пішли до своєї хати. 
Отець Рене і П'єр, подвійно щасливі, понесли олешr 

до фортеці. 

А на другий день рано несподіваний бенкет. Кожному 
порція печеного оленя. 
-Це Денис нам його вполював,- сказав П'єр. 
А Френ їв. Він навіть в гадці не мав, що Денис знає 

його таємницю. 

3айчи", що полює па ведмедів 

Зима була довга і дуже сувора. Морозна. 
В таборі інді.ян, де вождем був Орлине Око, також 

відчувся голод. Вже все з'їли: і сушене м'ясо, і рибу, 
і все насіння, що були призбирали влітку. Тепер 
живились тільки корінчиками і корою з дерев. 
Інколи дехто· вrіолюnав якогось хижака, але це 

ненадовго вистачало. Та ніхто з них не скаржився. 
Індіянин твердий, може і тиждень не їсти, а жменя 
ку.курудзяної муки і трішки води вистачить йому на 
цілий тиждень. 

Іноза теж н~ скаржилася. Їла, коли їй хто дав що
небудь, а коли ні, мирилась з голодом. Це ж чужі 
люди прийняли її, велике їм за це спасибі, а надто 
багато вона, стара, вимагати не може. 
Денис і не думав навіть, що у його приятелів така 

біда. А~ раз, коли зайшов до Інози, побачив,що вона 
дуже слаба, ледве на ногах тримається. 
-!нозо! Ти хвора? Інозо, скажи? 
-Ні, сину, не хворо. Це старість, але ян. добрі духи 

дозволять дочекати, Іюли сонечко знову засвітить, ЯІt 
землю оживить, я1с огріє мої старі кості, тоді все буде 
добре. 

- Інозо, я тобі паляницю приніс, що Марійка 
спекла,- сказав Денис, ви·гягнувши кусок печеного 
тіста. Це він завжди брав~ зі собою, юс далеко від хати 
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відходив. А, власне, не брав, а Марійка все йому в 
руку впихала.Бог знає коли вернешся, зголоднієш,
казала. 

Іноза блискучими очима диви,лась на. паляницю. 
Взяла її в руки, скубпула жадібно кілька кришон:, а 
по•rім: . 

- Сину, мій добрий синку! Не забув про Інозу, не 
забув! - І сльози наповнили її запухлі очі. 
Денисові сором залив Jшце рум'янцем. Власне, що 

забув, не думав, що Інозn не має що їсти. Але тепер 
вже не забуде, тепер все, що вполює, Інозі принесе! Це 
ж вона його сином зве ... 
Метнувся в ліс. Блукав, бродив снігами, готовий до 

nострілу на кожний шелест. Десь птах :Jакричав. 
Денис глянув вгору: високо літав, розпростерши кри
ла, яструб. Ні, так високо не по цілить, шкода ... Коли 
раптом дивиться: на землі сліди маленьких ніжок. 
Кіт, чи, може, білка? Але С'l'ежка добре протоп'l'ана, 
видно, частенько туди ходить... Пішов слідами. 
Продирався через густі кущі, nп'яливши очі в землю. 
По білому снігу, що в лісі не дуже був глибокий, 
вилась маленька стежеч.ка, прямо в найближчу 
гущавину. «Ні, там не пройду•>,- думав хлопчина, а 
стежечка, наче маленька стрічка, вилась попід гілдя
ки і н:орчики, попід терня все далі й далі. 
Час минав швидко. Чобітки Денисові цілком на

мокли і шлунок бурчав, давав знати, що він сьогодні, 
крім сніданку, нічого не їв. Зовсім 1шгло почало 
темніти, а Денис і не помітив цього. 
-Боже мій, це вже ніч! Як же так Citopo?- Денис 

щойно тепер почув, що він дуже втомлений.
Відпочину трохи. 

Розгорнув гущавину, всунувся між звої дикого 
винограду і приліг. Ох, .як добре лежати! І очі до сну 
почали кдеї•rись. Ні, він спа·rи не буде, тільки трохи 
відпочине. Спочатку трохи змерз, але потім дивним
дивом немов потепліло надворі, чи що, йому зовсім 
теnло с•rало. Так добре, начебто і не зима. і не ліс, а 
зачарований замок: долівка білим пухом вистелена, 
на стінах nрекрасні ю1ртини високих розлогих сосон, 
мов ялинки на Різдво. А на стелі, ох, яка .ж. вона СІ·ІНЯ, 
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як небо,- і зірки заглядають крізь верхи дерев, а ось 
там ва білому кучерявому ягнятку їде ангелик. Білочку 
несе, це для Інози, так, це ддя Івози ... 
Нараз щось забурм<>тіло, заворушилось... Зача

рований замок затрясся ... 
Денис відкрив очі. Сіро всюди, хоч видніше, ніж 

було раніш. 
І знову щось стукнуло, і знову все затріщало, і 

майже з-під Денисових ніг вистрибнула білка. Це 
ангелик, що ва кучерявому ..ягнятку їхав, до Інози 
певно її вислав! 
Денис вийняв пістолю, та заки зміг вистрілити, 

щось заворушилося під ним. Денис зірвався як 
опарений і кинувся лізти ва дерево. З кущів висунулОся 
щось велике, чорне. Денис пнявся вгору щосили. Звір 
бурмотів і шарпав грубу гілляку дерева. Зручно, мов 
кіт, видряпався Денис на дерево. Чорний звір під вим 
ломив змерзлі кущі і шалів З люті, що хтось посмів 
порушати його зимовий відпочинок. 
Денис націлився - бахнув постріл. Один, другий, 

і ще, і ще ... а потім чорна маса ведмедя звалилась ва 
землю. Денис обережно зліз з дерева, почекав хвилину, 
потім накидав гілляк і ріща на звіра і пустився додому. 

Біг щосили. Кому·вів про це розкаже? Ні, не тільки 
дrдові, але і дядькові Степанові треба розповісти, і 
Марійці теж. Хай знають, що він вже не дитина, а 
СПJ?.авжній ловець! 
Иого серце 'билось голосно, співало пісню перемоги. 
І зараз же всі з хати козаків вирушили .. Денис 

слідами завів їх ва місце. с 
- Гей, люди! А що ти тут робив? - майже крикнув 

дід Ма,ксим. 
--:Я тут спав. Ось тут. І снилось мені ... а потім все 

почало рухатись ... 
-Хлопче, та ж ти сам добровільно до ведмедя на 

нічліг прийшов. От якби-то звав бурмило, яких-то 
гос.тей має ... - сміявся дядько Степан. 

- Я по маленькій стежці пішов, бо ... бо, знаєте, 
діду, Іноза, вона зовсім не має що їсти. 
-На маєш. Невже і цього ведмедя не доведеться 

вам їсти? - протестувІів Степан. 
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- Го-го-го! От козак з тебе! - дивувався дядько 
Микита, що весь цей час мовчав.- От, якби так твій 
батько знав, тож зрадів би! А свіжого м'яса я таки 
давно не їв. · 

- То ти кажеш, синку, ти для !вози? - сказав 
твердо дід.- Хай буде, добре, що тобі нічого лихого 
не сталося. Хоч Марійці тепер потрібно було б трохи 
поживи, ну, але нічого. Іншим разом. Ходімо! -
закомандував. 

Поклали ведмедя на дрючок і понесли ... до Інози. 
Радість була велика. Іноза всім по куску дала. 
-Ведмідь великий, а зима ось-ось скінчиться. 
Сумний і мов вимерлий табір індіян ожив. Загоріли 

вогнища, забулькотіла вода в казанах, понісся запах 
печеного м'яса. Залунали крики, сміхи і співи. І наші 
теж поїли. Дід Максим задоволено обгризав кість, 
дядько Степан смоктав коліно, а Микита теж щось їв. 
Найкращий кусок дістав Денис. Іноза вирізала, спекла 
і на патику подала своєму синкові. Денис встромив 
зуби, ох, як смакувало ... •А Марійка?» -пригадав 
дідові слова. · 

- !нозо! !нозо, знаєш, там Марійка дома й Іван ... 
- Знаю, синку, знаю. Ось тут ціла задня нога для 

них. Спасибі тобі, Зайчику! 
- Добрий мені зайчик, що ведмедя полює! -

засміявся дядько Степан. 
- Для мене він завжди буде •зайчик•, мій 

маленький! - І Притулила Іноза до себе голівку 
Дениса. А йому здалось, що ангелик, який ва ягнятку 
їхав, знову на небі показався ... і усміхнувся. 

Ріадвяпе оповідаппя діда Махсима 

Прийшло Різдво. Наші козаки далеко від рідного 
краю, над берегом великої ріки, що творила могутній 
водоспад, проготовлились зустрічати святочно день 
народження Божого Дитяти. На Свят-вечір в хаті 
з'явилось деревце, яке Марійка прикрасила чим могла; 
найбільше на ньому було тістечок з кукурудзяної 
муки, теж трохи горіхів, яких ще літом назбирали в 
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лkі. А на самому вершечку великий nнгел з білого 
паперу. 

Усі одягнені по-святковому. Дід Мю{.СИМ наказував 
як і що треба робити, щоб усе відбулось, як звиЧай 
велить. Денис слідн.ував за першою зіркою. 

- Є, діду, є! Дивіться, ось 1•ам, над тією великою 
сосною! 

Всі поставали за столом. Дід відмовив молитву: 
-Благослови нас, Ісусе, тут, на чужій землі, а там 

пішли їм кращу долю, пішли їм в году, пі.шли їм силу 
встоятись· перед ворогом! - закінчив. 
На столі появились миски зі стравою. Бідна Марійка 

мусїла добре головою крутити, щоб та:ки дванадцять 
страв було. 
По вечері колядували і згадували д~вні часи. Дід 

Максим розповідав: 
- Пам'ятаю одне Різдво, добрих кілька де<~.яти.ів 

рон.ів тому. Тоді - день перед Різдвом ге·rьман 
Хмельницький в'їздив до Києва. Скіли<.и то було 
народа! Дзвони дзвонили, стріляли з гарма1•, жінки 
хустки під ноги коням стелили, всі вітали ясно
вельможного, що помстив кривду народу. А він їхав 
на сивому Іtоні, а за ним його полковники: ІСривоніс, 
Гаrtжа, Головацький і Богун, і ще один, я:кого я ще 
тоді не знав. 

«Хто цей русявий, що побіч ге·rьмана їде?~ -
запитав я сотника Дуба. «Це шляхтич, з короліnсЬІюrо 
двору приїхав, як гетьман повс'l'аІШЯ поЧав. Моро
зенком його звутм ,-відповів сотпИІ<.. Дуже сподобавrеЯ 
мені цей молодий козак. І на вигляд був гарний, 
стрункий і високий, мов coc1ru, бистрі очі, трішки 
висунута вперед борода. Всі дівчата за ним очима 
водили. Потім я дізнався, що він з 'l'еребовлі, син 
каштеляна. Мати його дуже любила. Пестила і вчила. 
На людей хотіла його вивести. Співала йому наших 
пісень, навчала, хто він, все казала: «Пам'я'l·ай, сину, 
що ти українещ •• козацького роду!» А він, маленЬІШЙ 
ще, з прутиків шаблі робив, з сільсь:кими дітьми у 
військо бавивс.я:. Одного разу, як дітвора під проводом 
Сташка, то так Морозен~ові на ім' я було, зайшла в ліс 
і почала гратися у війну, над'їхав лісничий на спі-
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неному коні і почав нагаєм дітей бити. Тоді Сташко, 
що за кущем стояв, довгим прутом смагнув панського 

посіпаку по лиці. «Ох, ви собаки! Я вас усіх тут 
вимордуюІ» -закричав розлючений лісничий і вда
рив нагаєм мал~нького Степанка, аж йому кров 
пирскнула з чола. «Це я зробив,- виступивши наперед, 
крикнув Сташко,- вони не винні, це я їх сюди 
привівІ»-«Ох; і панич тут? Батькові скажу, ;J ким-то 
Сташко грається».- «Вони такі самі, як і яІ» 

Покарали Сташка дома, але йому це байдуже було. 
Він ніяк не міг зрозуміти, чому лісничий бив ді
тей.«Мамо, чому це так? -питав.- СкажиІ»-«Ох, 
сину, така панська воля. Як виростеш, то будеш це 
краще розуміти». · 
Батько постановив післати Сташка до школи. Мати 

не перечила. Думала: вчених людей нам більше 
потрібно, тоді, може, менше кривди буде на світі. А як 
прощалась, обняла синову русяву голівку, притулила 
до грудей і шепнула: <• Пам'ятай, сину, що ти козацького 
роду!• . 
Поїхав Сташко до школи, до єзуїтів, а потім на 

королівський двір. Там Сташко всіх дивував, бо і 
шаблею орудував найкраще з усіх, і на ловах першим 
С'Jlрільцем був, і першим танцюристом на двірських 
бенкетах. Лицар, що кращого не знайти. 
Денис розкрив очі, весь у слух перемінився. 
- Раз, літ~м це було,- говорив далі дід,- Сташко 

йшов дорогою попри королівськИй ліс. Нараз почу"в 
голосний тупіт, а за хвилину побачив коляску, 
запряжену в чудового коня. Кінь, запінений, гнався 
шалено, а дві маленькі ручки панянки старались 
втримати напружені віжки. Сташко скочив на середину 
дороги, витягнув руки, а кінь, засліплений у своєму 
сполошенні, гнався просто на нього. Сташко поступився 
вбік, підбився і скочив па коня, як той минав його, і 
сильно вхопивши за вуздечку, примусив його стати. 
Двоє чорних оченят подивились з вдячністю на Сташка. 
То була королівська своячка, напрочуд гарна дівчина 
- Анною її звали. 
Сташкова мати тужил!і весь час. Думала, що Сташко 

вже не повернеться додому. Вона думала, що він 
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назавжди залишиться на королівському дворі і піде 
слідами свого батька. Думала мати, стара Морозиха, 
що Сташко забув те, чого вона й~го вчила, що забув 
про рідний край. · 
Аж ось Хмель запалив народ до повстання, до 

відплати за віковічні кривди. Червоним полум'ям 
загорілась Україна, широким відгомоном понісся крик 
помсти. Вчув його і Сташко. Стрепенувся, нагадав 
свою матір, вчув її слова: «Пам'ятай, сину, ти 
українець, козацького роду!»- пригадав хлопців, що 
їх лісничий у лісі до крови побив. Нагадав ... і пішов ... 
Анна просила, щоб не йшов, але її голос заглушив 
шепіт матері: <•Пам'ятай, що ти українець, козацького 
роду! .. ·» 
Бився козак Морозенко, бився як лев. Гетьман тоді 

rотувавс.я до нового наступу, війська було мало. 
<•Дозвольте мені, ясновельможний, зібрати посполитих 
людей!»- зголосивс.я корсунський полковник Сташко 
Мороз. «Йди, сину, йди і вертайся скоро, бо час 
наглить!»- дав свою згоду гетьман.Тоді-то над 
Дністром по селах і хутор!lХ рознісся заклик: хто за 
волю, За свободу - до мене! 

Зібрав Морозенко три полки з селянства і дрібної 
шляхти і вишколив їх на взір королівських гусарів. 
Бились хлопці як справжні лицарі, а Сташко коман
дував ними як досвідчений і мудрий полководець. 
А потім прийшла облога Збаража. Наші напирали, 

аж мури тріщали. Багато людей гинуло з обох сторін. 
<•Хай буде один день завішення зброУІ»- ·залунав 
голос з мурів міста. «Хай буде!»- відгукнули з 
гетьманського табору_ Тієї ночі всі спокійно спали в 
своїх наметах. Чомусь Сташко вибіг на леваду тільки 
в штанах і в сорочці, і з пістолею в руці. Гукнув 
другий постріл, і СташІсо повалився на земJrю. 
Дід замовк, всі похилили голови, а Денис аж. 

побілів від люті. 
-Як же вони могли стріл.я'І'И, rюли було перемир'я? 

-запитав. 

- Бачиш, стріляли. Тому не раз кажу, не вір 
ворогові, бо він і з-за плота тебе поцілить. 

- І помер Сташко? - запитав Денис. . 
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- Помер, сину. Помер корсунський пол~овник 
Остап Морозенко, лицар, яких мало. Поховали його 
на Савур-могилі, біля рідної його Теребовлі. Зі Збаража 
везли його чотJІри пари білих волів, шістнадцЯть 
бандуристів на білих конях їхали поряд з домовиною 
і грали. Грали пісень, юшх Сташкова мати йому над 
колискою співала. А за домовиною ішла Морозиха, 
ішла старенька зі Збаража аж до Теребовлі, крок у 
крок за сином. Плакала, і здавалось мені, що я чув: 
«Ти, сину, не забув, що ти українець, козацького 
роду!» Пшшала Морозиха, ховаючи свого одинака; 
плакала з нею вся Україна, ховаючи вірного свого 
сина». 

Постать висон:ого, русявого козака, з прегарним 
лицем, трішІ-ш висунутою вперед бородою і бистрими 
очима, мов жива, станула перед очима усіх, що 
слухали. Марійка втира.па сльози ... 
Пізно того вечора пішли спати, а Денис ще довго не 

міг заснути. Думав про славного козака Сташка 
Морозенка, справжнього ун.раїнсьr<ого лицаря. В 
думках порівнював його до кавалера Ля Сал.я. Котр:ий 
з них був кращий? Не міг вирішити і з тим заснув. 

Д ен,ис здобуває пового друга . 
• 

Смерть lnoau 
Зима довго тягнулась для Дениса. Сніги, заметілі, 

ледве час від часу міг заглянути до. фортеці або 
відаідати Ін озу. Дід Максим нерадо пускав його самого 
в ліс. Хіба коли вже І<Онечно треба було щось 
вполювати, тоді йшли втрьох: дядько Оrепан, Іван і 
Денис. 
Одного погідного дня пішов Денис до індіян. Сонце 

світило, сніг скри:пів під ногами, сильно щипав за 
вуха. Денис ішов поволі, коли нараз щось шмигнуло 
йому впоцерек дороги. Вовк чи що? А за ним червона 
стежечка значиться ... о, поранений! .. 
Денис стиснув в: руці пістолю і пішов слідом. 

Недале1ю в кущах лежало звіря. ЯІ< тільки Денис 
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наблизився, зірвалось і знову побігло вперед. Щойно 
тепер Денис помітив, що в нього нога поранена і що · 
то не вовк. Напевно не вовк, може, лис? 
Підійшов ближче, ні, не лис. /t;.x, та це ж пес, так, 

пес! І вже відважвіше ішов Денис слідами, позначени
ми кров'ю. Як тільки зближався, пес почав гаркотіти 
і далі тікати. 

- Песику, я тобі вічого не зроблю. Не тікай, 
песику! - говорив ласкаво. 
Пес схиляв голову, але як тільки Денис хотів до 

нього підійти, знову шкірив зуби. Тоді Денис витягнув 
з кишеві кусок кукурудзяного коржика і кинув його 
псові. Той недовірливо подивився на Дениса, понюхав 
коржик і відвернув голову. Але, видно, дуже голодний 
був і не міг опертися спокусі, бо за хвилину полизав 
коржик, а потім так і цілий ковтнув. Смакувало! 
За той час Денис підійшов ближче і ще кусочок 

кинув, а потім погладив пса по голові. Пес дивився і 
вже не втікав. Тільки коли Денис хотів оглянути його 
ногу, тоді пес знову вишкірився, готовий втікати. 

-'- Ні, ні, як не хочеш, не буду,- сказав Денис і 
подав йому ще кусок кукурудзяника. Потім посидів 
біля нього, гладив і пестив, а великий пес, немов 
дитина, ластився до нього. 

- Таки краще буде, як я подивлюся на твою 
рану,- сказав.Девис і знову нахилився. Пес уже не 
гарчав. 

Нога була зовсім розшматована, шкіра звисала, а 
шматки червового м'яса разом з кров'ю творили 
якусь червону масу. І бруду повно там ... А в тій масі 
стирчить · щось, наче кусок заліза чи цвях. Діткнув 
Денис, а пес аж кинувся. 
-О, біда, песику, це треба витягнути,- погладив 

його по голівца потім рвучко вхопив за виступаючий 
предмет, шарпнув. Пес заскавулів, а Денис тримав у 
руці кусок заіржавілого заліза. 
Обережно змив рану снігом, приклав до неї шкіру, 

вдер кусок сорочки (ох, Марійка буде лаяти!) і 
обв'язав ногу. Пес дивився йому просто в очі, та так 
жалісно ... 
-Я знаю, що болить, я знаю. Але пам'ятаю, як 
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бабуся казала: присохне, як на псі. А тепер ходім ... 
ну, ходи, песику, ходи мій бідний ... 

І Денис пішов уперед, а за ним поволі, крок за 
кроком, поткандибав пес. 
-А знаєш, я тебе буду ... як же я тебе буду кликати? 

Бо ж ти в мене залишишся, так? Я хочу, дуже хочу 
мати свого пса. Будемо полювати разом, ходити в ліс 
і до Інози. 
А пес наче повеселішав, хоч і налягав на ногу, але 

очі його якісь веселіші були. Ішов за Денисом і так 
прийшов до табору індіян, просто до тепі Іиози. 
Інозадуже постаріла за цю зиму і наче хвора була ... 

Жовта шкіра обвисала з костей. 
- Інозо, дивись, кого я привів! 
- О, пес, а що у нього з ногою? Пес кращий за 

людину,- сказала задихаючись.- Але не пускай 
його по селі ходити. Люди голодні, то вони могли б і ... 
різно буває. Краще візьми його сюди. Добре, що ти 
прийшов, сину, я на тебе чекала ... 
Інозавийняла зі схованки кусок м'яса і почала його 

пекти над вогнем. 

-Сядь тут біля мене, Зайчику, я тобі щось розкажу. 
Дуже вже не маю си,ли. Знаєш, кажуть, що тут десь 
-··в околиці, в скелях чи лісах,-- захований скарб 
могутнього Нюта. Я про це давно знала. Ходила за 
зіллям і дивилась, шукала, але не знайшла. Я стара 
вже, але, моЖе, тобі пощастить його знайти. Як 
знайдеш, то будеш мудрішИй, ніж орел, могутніший, 
ніж ведмідь, а хитріший, ніж лис. Бо в тому скарбі є 
все добро з цілого світу. 

- Так? А де ж він, той скарб? - запитав Денис·. 
- Ко'лись цю землю замешкували добрі, спокійні і 

працьопиті люди. Нюто був їх вождем, а мав він 
чудову жінку. Кая називалася. Вона буіа біла, волосся 
мала чорне, довге, очі сині, як небо, тіло гладке, як 
камінь, полосканий у гірському потоці. Нюто збудував 
своїй білій Каї палату, не знаю, чи в скелях, чи під 
землею. Величава, кажуть, була,- і все добро їй 
зносив, дорогі шкіри і барвисті камені - червоні, і 
сині, і такі, як цвіти: кабакаї, що люди від неї 
засинають. А один камінь великий був як лебедине 
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яйце, і сонце мав у собі. І маленькі, білі і чорні, 
перлини, що їх з дна моря дістають. Все це було у 

палаті білої Каї, але ніхто не зна~ ні входу, ні виходу, 
тільки могутній Нюто. 
-А Кая? "t{и вона знала?- запитав Денис. 
-І вона не знала, їй не вільно було нікуди ходити,-

говорила Інозащораз повільніше.- Одного дня, як 
Нюто прийшов до палати, Каї не було. Зникла. 
Кликав, шукав, ходив лісами: •Кая, Кая, де ти?» Каї 
не знайшов. Кажуть, що з могутнього, сильного, як 
дуб, Нюта осталась скорчена суха верба. Забув, хто він 
і де живе, тільки блукав лісами і горами та все кликав 
Каю. А потім і сам не знав вже, де Гі палата,
докінчила зовсім тихо Іноза і замовкла. 
Па тик, що на нього було застромлене м'ясо, упав в 

огонь. Іноза схилила голову на грудИ. 
-А що сталося з білою Каєю?- запитав Денис. 

Але Іноза мовчала. 
- Інозо, Інозо! - закликав. В темряві бачив її старе 

лице, і руки, що звисали безладно. 
- Інозо! - торкнув ії. Вона була зовсім холодна. 

Жах охопив його цілого, мороз пішов поза шкіру.
Інозо, ти ... ти ... Інозо! .. - Закричав і вибіг з тепі. 
Хтось ввійшов у тепі, зчинився рух, гамір і крик. 

Але Денис не пам'ятав нічого ... Він біг напівпритомний 
додому, а за нИм шкандибав його пес, несучи в зубах 
кусник печеного м'яса. 

Ще одпа таємпиця Фрепа 

Денис біг, наче тікав від когось. 
•Як же так? Невже Інози справді немає? Іноза, 

найкращий друг, померла•. Здавалось йому, що весь 
світ почорнів, що все додолу валиться. І він біг вперед, 
а потім, знесилений, впав на землю поміж обмерзлі 
снігом кущі. Пес ліг біля нього. Денисові в голові наче 
молотки гатили, шуміло щось, стогнало: Іноза, Іноза ... 
і враз з очей полились рясно сльози. Довго плакав 
хлопчина, притуливши чоло до снігу, а пес лизав йому 
руку. 

99 



Щось зашелестіло біля нього, чути було .якісь голоси, 
а він думав, що вже недалеко додому, заховався ще 
глибше у куіці ... не хотів тепер нікого бачити. Навіть 
не звернув уваги, що пес став неспокійним. Наче крізь 
мряку бачив у віддалі гурт іиді.ян, але це .якось не 
дійшло до його свідомості. Він все кликав Івозу, 
розмовляв з нею і плакав, .як плаче дитина за мамою. 
Пес знову лизав ·його руку, тулився до нього, наче 

щось хотів сказати ... 
Враз пролунав постріл. Денис опритомнів. Пес 

насторожився, але не подав аві звуку. 
- Де .я? Що сталося? Де ваша хата? 
Хати не видно. Чужа околиця. Висунув голову з 

кущів, дивиться, а там чоловік .якийсь з пістолею 
біжить. Ні, це не інді.янШІ, це білий - може, з 
фортеці? Здалеку не видно. 
Чоловік підбіг ще кілька кроків і підніс щось з 

землі. Заєць. Так, хтось вполював зайця. 
•Яке мені діло до цього• ,- подумав Денис і вже 

хотів знову лягти на землю, коли несподівано зчинився 
крик. 

Індіяни наскочили на чоловіка з зайцем. Він стріляв 
і відступав під велике дерево. Денис скочив на рівні 
ноги. Тепер добре бачив усіх. Промінь заходичого 
сонця освітив лице білої людини. 
•Це ж ФренІ Що він тут робить? Невже він сам на 

полювання вибрався? • 
Індіяни обскочили Френа, викрутили йому руки 

взад, зв'язали, один вхопив за волосся і другою 
рукою, в .якій блистів ніж, замахнувся. 
Бахнув постріл, один ... другий ... Індіяни збен

тежились і скоро відступили в кущі. Денис підбіг 
ближче, скочив за дерево, знову вистрілив і знову 
підбіг. Звинно, мов кіт, вхопив ножа і прискочив до 
Френа. Одним махом розтяв йому мотузок на руках. 

- Стріляй, ФренеІ - крикнув, спершись об грубе 
дерево. Денис - з однієї, а Фрев - з другої сторови 
чекали на інді.ян. Відозвались пістолі: бах, бах -
Френ і Денис стріляли по кущах. І знову стріла 
прошила повітря та:зарилась в землю біля иіг Фрева. 
Він скочив убік. 
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... Добре, що ти прийшов, сину, я на тебе чекала ... 



- Френ, обіприся об дерево! - крикнув Денис. Але 
Френа уже не було ... 
Нараз несподівано за плечима Дениса появився 

інді.янин. Стріляти вже не було часу. Денис вхопив 
ножа і в тій хвилині почув на собі сильні руки 
інді.янина. Шарпнувся, скочив за дерево, індіявин за 
ним. Блиснув ніж, Денис відхилив голову, потім сам 
замахнувся, але індіявин риссю скочив убік і підбив 
Денисові ногу. Сили вже зовсім залишали Дениса, 
ніж випав йому з рук. Брунатні руки затиснулись 
довкола шиї хлопця. 
Нараз зі страшним гаркотом пес кинувся на інді

.янина. Вхопив за ногу, той заверещав і пустив Дениса. 
Пес кусав червоношкірого куди попало. Врешті 
повалив його на землю і схопив за горло. Індіянин 
боронився, але щораз слабше. 
Денис прискочив до пса і вхопив його за шкіру. 
-Тихо, песику, вже досить. 
Розлюченому псові аж піна з пащі текла. Опертись 

передніми ногами на груди інді.янина, гарчав, але вЖе 
не кусав. Денис прикл.як. Індіянин відкрив очі і знову 
заплющив їх. Денис розгорнув його пошматований 
каптан, змив рани снігом, а потім вложив грудку 
снігу індіянинові ,в уста. Індіянин відкрив очі. Був 
молоденький, літ, може, з вісімнадцять. 

- Я називаюся Ора.яг ... - прошепотів червоно
шкірий.- Ти вбив мого батька, а мене пощадив, 
чому? 

·_ Я не вбив твого батька. Чому так кажеш? 
- Ти ж завжди засідав в кущах на інді.ян, .як вони 

вертались з полювання зі здобиччю. Як ішли одинцем, 
ти пускав на них смертельний вогонь і відбирав 
здобйч. Сьогодні ми йшли купою, а мій батько задер
жався й ішов позаду нас. А ти кинув на нього 
горіючий вогонь, щоб забрати зайця, якого він 
вполював ... 

- Говори далі, говори! - настоював Денис. 
-Тоді наші вернулися і вже тебе були зловили. Та 

чудодійна зброя сама почала стріляти. Вони 
перелякались і втекли. Я не втік. Я думав: або 
по мщуся за смерть батька, або загину. 
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- Ора.яг, це не .я зробив,- сказав Денис.- Я не 
стріляв у твого батька. Сьогодні .я проходив тут і 
побачив, що людина в небезпеці. Хотів йому допомогти, 
а він утік і мене залишив са~ого. Але, Ора.яг, не всі 
білі люди є такі злі, .як оцей. Мені соромно за нього.
Денис говорив так щиро, що Ора.яг мусів повірити і 
навіть не Питав більше про ніщо, бо видалось йому, що 
великий смуток віє зі слів Дениса. 
Зробилось зовсім темно і холодно. Ора.яг старався не 

виявляти свого болю, але Денис бачив, що він терпить. 
Назбирав гілляк і розклав вогонь. Індіянин присупувся 
ближче, а з-поміж кущів висунувся пес, тримаючи в 
зубах зайця. 
Індіянин сумно посміхнувся. Довго думав, врешті 

промовив: 

-Я вірю тобі. Але наші люди присягли на помсту. 
Стережі тьс.яІ 
А Френ, залишивши Дениса в лісі, біг до фортеці. 

Хоч темніло щораз більше, він біг прямо, добре 
знаючи дорогу. 

«От і добре склалось! Позбувся назавжди свідка, бо 
індіяни напевно не випустять Дениса живого з рук»,
думав вдоволено. А він, Френ, дальше раду даватиме 
собі, .як дотепер, щоб мати без великого зусилля 
завжди свіже м'ясо. Хай інші живуть на кукурудзі, 
він не буде! 
Тільки шкода, що .як тікав, зайця не захопив. 
Коли прибіг до фортеці, там був великий рух. Якраз 

прийшов спізнений транспорт харчів і матеріалів з 
Монтреалу. Скінчилась біда. Є що їсти, є що випити. 
Бо горілка теж прийшла, щоб було чим розігріватись. 
Всі ходили веселі, трохи на підхміллі. 
Мимо великої радості сумне чомусь було обличчя в 

отця Рене. Перед вечером приходив до нього старий 
козак і питав за Дениса. Казав, що був у інді.ян, що 
Іноза померла ... і що Дениса десь нема. 

- Френ, не бачив ти хлопця? -запитав отець Рене, 
.як тільки Френ появився у фортеці. 

- Дениса? Ні, не бачив! - збрехав з місця, без 
надуми, Френ.- А що, не було його сьогодні тут? 

- Ні, не було. 
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-То вже й не буде,- пробурмотів про себе вдоволе
но Френ. 

І так проминула ніч. А ранком, як сонце вже ДОСИТЬ 
високо стояло на обрію, дід Максим побачив здалеку, 
як Денис поволі, крок за кроком, наближався до хати. 

•Бідний хлопець,- подумав дід.- Важко йому 
переболіти втрату Інози•. 
А Денис ішов, радше волікся і думав. Думав, що 

йому тепер робити: чи сказати усе дідові, чи ні. Чи 
сказати усе отцю Рене і П'єрові, чи ні? А що буде, як 
індіяни дотримають погрози? 
-А дивись! Де ти пса знайшов? - питав дід.

Гарний пес, тільки кривий на ногу. 
-Це нічого,- відповів Денис,- це тому, що він 

скалічений. Рана загоїться і все буде добре, правда, 
песику? 
Пес ластився біля Дениса, а той гладив його. 
-Бог милосердний,- подумав дід,- забрав одного, 

апіслав другого.- Це добре, що ти маєш пса,- сказав 
вголос, -пес- вірний друг, вірніший за людину. 

- Так, діду, я вще про те вчора переконався:. Якби 
не він, то ви б мене вже ніколи не бачили.- І розповів 
дідові, я:к воно було. 
-От, підлота, хай його ... - закляв дід, вислухавши 

Денисового оповідання:.- Та ти будь обережний з 
• ним, сину. Лихий чоловік на все здатний. А тим, у 
фортеці, треба все розповісти, хай знають, що треба 
остерігатись. Ще, чого доброго, все з вогнем піде. 
Як тільки Денис з'явився у фортеці, Френ побачив 

його відразу і аж остовпів із здивування. Як він 
видерся від індіян? 
-Здоров, Денисе! Спасибі тобі ,;1а поміч,- сказав 

облесно, підійшовши близько і перевіривши, чи ніхто 
не чує. 

- Спасибі і тобі, що залишив мене самого. Іди геть 
від мене, я: не хочу знати тебеІ Я все розповім П'єрові, 
.який тиІ Розповім не тому, щоб скаржитися на тебе, 
а щоб знали, яка небезпека їм грозить! 

- Ах, ти, смаркачу! - скочив до нього Френ і 
одним махом хотів повалити його на землю. 
Денис відскочив убік. 
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Нараз зі страшним гаркотом пес кинувся на іидіяиииа. 



-Вовк, Вовк! Сюди!- закликав. 
Два рази не треба було кликати. Пес уже був біля 

Дениса і вже скалив зуби на Френа. Якраз з'явився 
отець Рене. 

- Що з вами? Невже ви справді так не любите один 
одного? - запитав. 

- Бо він думає, що йому все можна. Навчився 
говорити кілька слів по-французьки і вже думає, що 
він Бог зна що. Ще, чого доброго, він біду яку на нас 
накличе. Вічно волочиться з індіянами і вже певно 
розповів все про вашу фортецю,- говорив Френ. 

- Якщо індіяни сюди прийдуть, то ти знаєш, з якої 
причини. Отче Рене, я прийшов вам сказати, щоб ви 
були обережні, бо Френ накоїв багато лиха індіянам, 
дуже погано повів себе з ними - і вони присягли вам 
помсту. 

- От, я і казав! - вмішався Френ.- Ви тільки 
слухайте його! 
Отець Рене стояв безрадно. Не знав, що сказати, 

щоб не вразити ні одного, ні другого. Він був впевнений, 
що причина всього - це якась ненависть поміж тими 
двома. 

-Ви краще по~иріться. Не годиться так вовком 
ОДИН на ОДНОГО ДИВИТИСЬ. 

-Але ж, отче Рене, я правду кажу: будьте обережні! 
-говорив Денис. 
Отець PeRe поклепав його приязно по плечу, не 

дуже прив'язуючи увагу до його слів. Денис це 
помітив і прикро йому було. Йому не довіряють! 
Можна б ще П'єрові сказати, але і той певно не 
повірить. Як зле, що Мес'є немає, він розумний, він 
щонайменше вислухав би його. 

- Ходи, пообідаєш з нами. Сьогодні ми святкуємо 
кінець злидням. Ми дістали очікувані харчі. Ходи, 
хлопче, і не хмурся. Це твій пес? - питав отець Рене, 
взявши добродушно Дениса під руку. 

- Отче Рене, коли приїде Мес'є? 
- Незабаром вже. Стужився, чи що? Ми всі на 

нього чекаємо. 

Денис пішов тільки тому, що мав надію ще з П'єром 
поговорити про небезпеку, яка їм грозить. Та щолиш 

106 



увечері йому це вдалося. П'єр запивав кінець голодних 
днів. 
-П'єр, я маю тобі щось сказати,- тихо промовив 

Денис,- але тільки тобі. 
П'єр оглянувся, чарка зависла в повітрі. 
- П'єр, Френ убив індіянина, і вони присягли 

пімсту. Ви мусите стерегтись ... 
-П'єр!- закликав хтось збоку.- Випий за моє 

здоров'я! 
П'єр вихплив чарку, не звернувши навіть уваги на 

слова Дениса. Сьогодні такий день, що зробиш? 
Сумним вертався Денис додому. Прикро йому було, 

що отець Рене йому не повірив. Як же так? Чому 
рослі, мудрі люди не вміють розрізнити правди від 
брехні?! А П'єр? Він напевно і не чув, що йому Денис 
говорив. Сьогодні вони бавляться, сьогодні про весь 
світ забули. 
Довго лунали крики у фортеці, довго горіло світло 

у вікнах. Аж вкінці все затихло. А Денис не спав. Він 
ще раз усе переживав, думав про Інозу, про Ораяга, 
думав про Френа. Нараз пес загарчав. Денис зірвався 

і вибіг надвір. На снігу маячила якась постать. Одна 
і друга. Вони бігли в сторону фортеці. Денис. закликав 
пса і разом потихеньку почали скрадатися за 
постатями. Але здалеку, щоб їх не помітили. А потім 
причаївся над берегом ріки і чекав. 
У фортеці тихо, всі сплять ... а може, він даремно 

так хвилюється, може ... 
Нараз тишу перервало рівномірне черкання каменя 

об камінь. Що це? Пес ворухнувся. Денис приліг біля 
нього. І знову: чирк, чирк, чирк ... 
Ах, це індіяни викресують іскру. Так, певно хотять 

підкласти вогонь! Довго не думав, вхопив пістолю і 
вистрілив кілька разів. Потім надслухував: не чути 
вже черкання, зате за кілька хвилин із фортеці 
загуркотіло, наче справжня війна почалася. Денис 
посміхнувся і пішов з Вовком додому, спокійний, що 
цієї ночі вже нічого не станеться. 
А на другий день усі у фортеці дивувались, з чого 

взялась ця стрілянина. 
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- Це певно наші забагато випили,- об'яснював 
отець Рене. 
-Ні, це я почав стріляти,- сказав Денис, що вже 

від ранку був у фортеці.- Коло фортеці крутилися 
індіяни. 

- Це неможливо. Звідкіля це ти знаєш? 
-Я бачив. І я думаю, що вони хотіли вогонь під 

фортецю підкласти. 
- Невже тобі снилося щось погане, хлопче? -

запитав ще хтось. 

-Не снилося. Ходіть і подивіться. 
І Денис показав усім купу сухого ріща, підкладеного 

під частоколом, а біля неї - загублений індіянський 
кремінь до кресання вогню. 

М ояодий індіянии 

відвіду є осеяю коааків. 

Вогниста вода 

Сніги почали темніти. Крига на ріках тріщала і з 
шумом пдила. Водоспад став ще могутніший. Гримів, 
гудів, казився, скидав із себе струї піиистої води, наче 
всім сповіщати хотів, що весна йде! 
Одного погідного Дня, як Денис зі всіма був у полі, 

приплентався до хати козаків якийсь індіянин, 
молодий :х.лопець. Марійка злякалась до безтями, але 
індіянин, як виявилося, не мав поганих намірів. 
Питав за хлопцем. 

- Там, ва полі,- вказала. 
Коли нараз поиеслось гавкотіння пса. Пес біг в 

сторону хати і гавкав, аж гомін ішов. Марійка 
заслонила собою індіянського хлопця, бо знала, що 
Вовк не любить індіяи, на милю їх завжди чує. 

- Вовк, не можна, тихо! 
-Я не боюся його,- сказав індіявин руками.- Він 

добрий пес. 
ІзакиМарійка встигла що-небудь сказати, індіянии 

вийшов напроти пса. Вовк прибіг, як стріла, все ще 
гавкаючи, а потім ~скочив індіянинові ва груди. 
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Марійка задеревіла. Індіянин стояв спокійно і щось 
говорив. Його голос був лагідний, м'який ... 

І, на диво, пес заспокоївся. Його гавкіт перемінився 
в приязне скавуліния. Потім побіг вперед, знов 
вернувся і знов вперед. Індіянин пішов за ни·м. 

- Ораяг,.Ораяг! Звідки ти тут взявся?- закричав 
Денис здалеку і побіг індіявивові назустріч. 

- Індіянин пам' ятає добрих людей, а тих, кому 
заприсяг пімсту, все ще шукає,- сказав Ораяг. 

- Діду, це Ораяг. Я вам розказував про нього. 
-Здоров, молодче!- сказав дід.- А може, ти б 

поміг нам трохи в роботі, га?- засміявся. 
Денис переповів дідові слова. 
- Добре, кажіть, що робити. 
-Ось, візьми лопату і згортай землю. Ло-па-та. 
- Льо-па-та ... - сказавівдіянин, авсігримвуm~сміхом. 
- Славно, ми ще з тебе козака зробимо. 
-Так, це лопата, а це зем-ля,- пояснював Денис. 
- Льо-па-та ... зем-ля ... - повторював Ораяг. 
Марійка винесла невдовзі полуденок. Ораяг· їв зі 

всіма. А веЧером, як стемніло, Денис і Ораяг взяли 
Вовка і пішли трохи в ліс. 
-Може, що вполюємо,- сказав хлопець. 
Недалеко фортеці, під кущем, ясніла купка костей, 

порозкидавих довкруги. 

-Це заячі кості,- сказав Ораяг,- частенько хтось 
сюди заходив. 

(СІ забув замести сліди за собою•,- подумав собі 
Денис. 
Десь білка стрибнула, десь заскиглів яструб, десь 

почувся крик дикої качки. Ліс заговорив. Два сини 
прироДи, Денис і Ораяг, слухали шепіт високих 
сосон, поклавшись під деревом. 
Нараз з-за дерев вийшли французи. 
-Хто це?- скочив на рівні ноги Ораяг. 
- Це свої, вови живуть у фортеці,- відповів 

Денис.- Чи вполювали що?- запитав французів. 
-Кілька білок, це все,- сказав Маріо.- А ви чому 

дармуєте? 
Ораяг дивився пильно в обличчя кожного з них, 

наче щось розгадати хотів. 
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- Це твій друг? - запитав Френ, що був між ними. 
-Так, це мій друг. Ораяn 
-Ну, то, може б, так випити на згоду, Денисе, що? 

-заговорив приязно Френ.- Ти ще, правда, смаркач, 
але до всього розум маєш, то, може, й до чарки тобі стане. 
Денис почервонів з люті. Який він смаркач? Він 

вже майже дорослий, вже сам полює, на полі робить, 
вже навіть Марійку навчив, як треба індіянським 
способом вогонь розпалювати, щоб навіть вогкі гілляки 
загорілись! Всі дорослі п'ють, то чому і він не може ... 
Колись треба перший раз ... - подумав, а вголос сказав: 

- Я вже пив горілку. 
-Ну, то на здоров'я!- сказав Маріо, що остаmrі.ми 

часами все біля Френа крутився, і подав Денисові пляшку. 
Денис в:ипрямився, зробив поважний вигляд, тільки чо
мусь йому рука задрижала, як притулив пляшку до губ. 
Потягнув. Ох, як запекло, наче вогонь ковтнув. 
-Міцна, що?- запитав Френ. 
Денисові очі слізьми набігли, насилу здушив кашель, 

щоб не сміялись з нього. 
- Міцна! - сказав поважно. 
- Ну, а ти не хочеш спробувати? - звернувся хтось 

до Ораяга. 
ТоЙ ХИТНУВ ГОЛОВ9Ю і ДОСИТЬ ШВИДКИМ рухом ВХОПИВ 

пляшку. Ковтнув раз і другий - і лице в нього 
роз' яснилось, ще більше почервоніло і очі якось дивно 
блиснули з-під чорних брів. 
-Дай Боже здоров'я тим, хто нам її приславІ

сказав Маріо і пустив пляшку по колу. 
У Дениса все підійшло до горла, в голові гуділо, в 

очах тр_оїлось. Але стояв ще міцно на ногах. <сНі, він 
вже не хоче, він не буде більше, то недобре!• 
Але•коли подали йому зі сміхом пляшку, коли він 

побачив глузливий погляд в очах Френа і почув, як 
один з них сказав: <сНе давайте дитині пити•,
вхопив пляшку і ковтнув з неї. А потім індіянии-і 
обтер рукавом уста. 
Денис не знав, що з ним діється. Тримався як 

тільки міг, а що вже сумерк заляг, не було видно його 
зміненого обличчя. Оперся об дерево, потім зісунувся 
по ньому і сів на землю . 
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А Ораяг як не той став. Почав співати, танцювати, 
а французи реготали, аж за боки бралися. Денис усе 
чув і бачив, але сили зовсім його покинули. Почував 
себе недобре, дуже погано. ПідІІівся. 

- Може, я що вполюю,- пробурмотів і зник у 
кущах. Зд~ку чув виття Ораяга і сміх французів. 
-Ще давайте вогнистої води!- кричав індіянин.

Давайте, бо вас вб'ю! - його голос з веселого став 
грізним. 
-Немає більше,- сказав котрийсь із французів,

але ми зараз принесемо ще. Пожди тутІ- і зникли всі 
три в лісі, а регіт їх ще довго лунав. 
Денис вернувся під дерево. Блідий-блідий. Ораяг 

шалів, а потім ліг, втомлений, на землю. 
«Спати, як дуже я хочу спати... •- гуділо в голові 

Дениса, і він поволі, не дуже то просто, поволікен в 
напрямі хати. Тихо, щоб ніхто його не бачив, зайшов 
на подвір'я. Темно всюди, певно, всі вже сплять, то і 
добре. Погана ця горілка, як в голові шумить! Ноги 
наче з бадилля, не хотять просто ступати, все за щось 
зачіпаються. Ще тільки поріг переступити, раз-два, 
гупІ - і повалився на землю. 

- А хто там? - почув голос діда. 
-Це я, Денис,- відповів непевно. 
-О, це ти! Лягай спати, вже пізно! 
Денис підвівся, заволікся до свого ліжка, впав на 

нього і заснув, як стояв. 
А рано соромно йому було на очі усім показатись. Бо 

здавалось йому, що кожний знає, що діялось вчора 
увечері в ліску. 

Але всі мовчали, тільки Марійка зауважила: 
- Чогось Денис такий сьогодні блідий! 

Поверпеппя Ля Саяя 

і ув'яапеппя Фреиа 

Отцю Рене нетерпеливилося, що Ля Саль так довго 
не вертається. Вже найвищий час, щоб він приїхав. 
Не подобалось йому, що індіяни почали волочитися 
попід фортецю і що людей важко втримати в безділлі. 
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Денис тепер майже не заходив до фортеці. Вів 
частіше брав Білу Зірку і Щ!регав:явся з вітром берегом 
озера. Зате впадився до фортеці Ораяг. Щоправда, він 
і до козаків заходив, навіть допомагав в:а ріллі пра
цювати. Рано-вранці приходив, казав: •Дай Ораяг 
льопата• і працював цілий день. Тільки ввечері зникав. 
Часом в:е було його два, а то й три дні, потім знову 
приходив. Де вів ходив, де блукав, ніхто не звав.Раз 
якось Ораяга не було цілий тиждень. Денис 
занепокоївся, звик був до індіянського хлопця. Пішов 
у фортецю розвідати, чи його там нема. 

- Бачили, був тут позавчора. Він же за Маріом 
ходить мов тінь,- казали. 
Денис пішов вад берег озера. Сів, Вовк біля нього. 
•Невже Ораяг проміняв мене на Маріо?•- думав. 
На озері замаячіла темна цяточка. Денис напружив 

зір. Цяточка більшала, і незабаром показалося велике 
кану. Що ж це була за радість для Дениса, коли вів 
у кавупобачив Мес'є. Кану причалило, Мес'є вискочив 
зручно ва берег, стрункий, високий, з ясним обличчям. 
Очі його раділи. · 

- Але ж ти виріс, хлопче! Ще трохи й був би не 
впізнав тебе! - жартував Ля Саль, обіймаючи Дениса. 

- Добре, що ви вже приїхали! - сказав Денис. 
Хотів ще щось говорити, але не сказав. Потім, потім 
скаже. Навіщо затроювати радісну хвилину зустрічі. 
З кану висіли ще якісь люди. Всі прямували до 

фортеці. Ля Саль любувався їі виглядом. 
- Стоїть ще, хвала Богу! А я боявся, що індіяви 

таки не дотримають слова. 

·•А як дотримають, то буде гірше•,- подумав 
·денис, а голосво сказав: 

..а... Тут по ночах швев:ьдяють якісь люди .. 
Ля Саль затримався. З-за куща виглядали чиїсь 

ноги в мокасинах. Денис підбіг ближче і відразу 
впізнав: це Ораяг. Чому вів тут спить? Нахилився вад 
вим: ах, він знову пив. Хто ж йому дає горілку? Невже 
Маріо? Глянув ва Мес'є. Той зморщив чоло.і, ні слова 
не сказавши, пішQв до фортеці. 
Денис залишивсЯ. Чому ж вів: не сказав Ля Салеві 

всього? Не міг так відразу зважитись, але вів скаже, 
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він мусить сказати. Глянув ще раз на Ораяга. Прикро 
йому було it мимо великої радостіt сумно. Пес наче 
відчувавt що діялось з хлопце!t'f. Ішов біля нього і 
заглядав спокусливо в очі... · 

- Бачишt Вовкуt бачиш?- говорив Денис. Він сам 
навіть не міГ словами висловити тогоt що відчував. 
Нараз надійшов Френ. 
- Чи ти вже бачив Месtє? - запитав. 
- Бачивt- відповів Денис. 
-А чи ти сказав йому що-небудь про ... про мене? 
Денис мовчав. 
- Кажиt бо вбtюІ - прискочив до нього Френ. Пес 

загарчав. Френ затримався. Щось ворухнулось під 
корчем. Це Ораяг пробудився. Денис почув себе 
певніше. Ораяг йому допоможе ... 
-Сказав, але не все. Скажу більше, 
Френ кинувся на хлопця. Вовк вчепився Френові в ногу. 
- Ораягt візьми пса! - закричав скажено Френt 

пустивши Дениса. Денис пустився втікати. Ораяг 
скочив на рівні ноги і вхопив пса за шкіру. Звільнений 
Френ пустився доганяти Дениса. -

- Ораягt ОраягІ- кликав Денис, тікаючи. 
- ОріІ.яг, стій там!- кричав Френ.- Стійt бо скажу 

Марі ові! 
ДенИс гнав мов шалений. Ось-ось і фортецяt ще 

трішки, ще швидше, швидше ... Френ вже за плечима. 
Одним махом вхопив Дениса за рукав. Денис mарп
нувсяt Френ підставив ногу- і Денис впав на землю. 

- Вовкt Вовк! - кричав зі всієї сили. Френ, що 
вхопив Дениса за горло, нагло зверещав. Вовк вирвався 
Ораягові і дав знати про себе. 

3 фортеці вибігли люди. Френ з закривавленою 
ногою оборонявся від пса. Денисt напівпритомний, 
лежав на землі. 

- Що сталося? - запитав отець Рене і прикляк над 
Денисом. Френові друзі допомагали відігнати пса. 
Хтось витягнув пістолю. Це Маріо прицілився на 
Вовка. 
-Маріо, не стріляй!- закричав розпучливо Денис. 

Вовк наче почув бідуt метнувся поміж людей, а потім 
приліг коло Дениса і лизав його по лиці. 
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Вийшов Мес'є. Френ розповідав усім, що Денис 
украв йому ніж, Френ хотів відібрати, тоді пес кинувся 
на нього. 1 

- Це неправдаf Неправдаf - кричав Денис, 
підвівшись на ноги і тримаючи пса близько себе, наче 
не був певний, чи люди йому повірять. - Це Френ 
напав на мене,- продовжував Денис,- він погана 
людина. Він вбивав індіяи, що верталися одинцем з 
полювания взимі, відбирав у них зайців і там під 
кущем їв їх сам. Подивіться, ось там ще кості лежать. 
Мовчанка. Знову не знали, хто правду каже ... 
- Ось це мій ніжf - сказав Френ, вихопивши у 

Дениса з-за пояса ножа, що йому Іноза подарувала. 
-Стій, Френеf- почувся голос Ля Саля,- цього 

ножа я бачив у хлопця ще перед своїм від'їздом. 
Френ зблід. 
- Замкніть Фреиа в кімиаті на вежі. А ти, Денисе, 

ХОДИ ЗО МНОЮ. 

ДенИс завагався хвилину, а потім пішов вслід за 
Мес'є. За хвилину на поляні не було нікого. Десь 
здалеку, з високої гілляки, приглядався до всього 
Ораяг і, не розуміючи мови, не міг збагнути, чого вони 
хочуть від Френа. Фреи добрий і Маріо добрий. Маріо, 

• приятель Френа. · 
Нараз його увагу притягнула якась постать, що 

ходила від куща до куща, а потім пристанула біля 
заячих кі~ок. То був отець Рене. 
Денис за той час усе розповів Мес'є. П'єр при

слухався, звісивши голову. Йому прикро було, що він 
цього не доглянув. 

- Індіяви присягли на помсту за Фреиові вбивства. 
Вже раз пробували,- докінчував Денис.- Вони 
можуть вам щось лихе вчинити. 

-А тепер покажи мені, де ті заячі кості,- сказав 
Мес'є. 

- Не треба, я їх бачив,- сказав отець Рене, що в 
.тій хвилині ввійшов у кімнату.- Багато їх. Якщо за 
кожного . зайця він вбивав іидіянина, то нам таки 
треба очікувати їх помсти. Мій Божеf Там певно і 
кістки того зайця, що я його вполював і хтось його 
вкрав з магазину .. : Хтось ... Фреиf Це страшне. От 
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дурак з мене. Слухайте,- отець Рене звернувся до Л.я 
Сал.я,- цей хлопець остерігав мене, а .я, старий, не 
повірив. Таки-так. Чоловік вчиться до старості, а 
дурним вмирає! Пробачте мені! 

lн,ді~н,и nідnалюють форт 

У майже темній кімнаті жменька соломи на долівці, 
а до стіни грубими ланцюгами прикований Френ. 
Входові двері обкуті залізом, а в ній- малий отвір. 
Туди раз на день подають Френові їсти: хліб і воду. 
Вгорі, під стелею, загратоване віконде пропускає 
трохи світла. 

Л.я Саль не хотів сам його карати. При найближчій 
нагоді відішле його до Франції, хай там його судять. 
Тепер Л.я Саль зайн.явс.я всіми приготуваннями в 
дорогу, в незнані місця, в долину великої ріки, про 
Френа він майже забув. 
Та не забув його Ора.яг. Він у своїй несвідомості 

хотів йому допомогти. 
Тілью1 чому Маріо зовсім відцурався Ора.яга? Не 

хотів з ним навіть говорити, не хотів більше міняти 
ШКіри За ПЛЯШКИ З БОГНИСТОЮ ВОДОЮ. 

Вештавс.я Ора.яг попід фортецею днями і ночами, 
міркував. До козаків зовсім· не заходив, Дениса 
відцурався. 
А Денис весь час перебував у фортеці біля свого 

лицаря. Одного дня з'явився у фортеці Ора.яг і просто 
до Мес'є пішов. 

- Візьми Ораяга в далеку дорогу. Ораяг буде 
вірний слуга. Візьми Ораяга зі собою! 

Л.я Салеві потрібно було людей, тому й погодився, 
щоб Ора.яг залишився жити у фортеці. Маріо ніби не 
помічав його, а цього не міг зрозуміти· молодий 
індіянин. Пляшки з золотистим плином давно не 
бачив, властиво, бачив, але не давали йому пити. 
Раз якось був день уродин П'єра. Всі зібрались при 

столі в їдальні, і Мес'є підняв чарку за здоров'я 
молодого коменданта фортеці. Денис був між всіма. 
Але, о диво: Мес'є тільки пригубився до чарки. 
-Вибачте, але ця рідина не дуже добре діє на мій 
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шлунок,- сказав. Всі випили, а Мес'є ні. •Що за 
диво? - подумав Денис, широко відкривши очі,
видно, що не всі дорослі мусять пити. Боже, як це 
добре! Як Мес'є сказав? •Вибачте, але ця рідина не 
дуже добре діє на мій шлунок •. Ось :rдо Денис тепер 
говоритиме, і ніколи, ніколи більше не буде пити 
горілки!• 
Ораяг приглядався до всього здалеку, але ніхто не 

підійшов до нього. Він стояв сам, Маріо наче його не 
бачив. 
Що стадось? Він же називав його своїм другом, 

через нього Ораяг зрадив Дениса. Дивні ці білі люди. 
Це певно тому, що Ораяг не вмів оборонити Френа. 
Але ж Ораяг тому і дістався середини фортеці, бо 
ззовні нічого не міг зробити. Може, так йому краще 
повезе. 

-Маріо, Маріо,- прошепотів раз, як нікого близько 
не було,- Ораяг видістане Френа. Маріо, дай Ораяг 
вогнистої води. Ораяг дасть шкіру ведмедя. Ораяг 
визволить Френа. 

- Дай мені спокій! - бурмотів Маріо, а коли 
настирливий шепіт індіянина не вгавав, він відвер
нувся, замахнувся рукою, наче хотів вдарити, потім 
щос;:_ь поміркував і сказав:- Відчепись від мене. Як 
ще раз до мене підійдеш, товпущу тобі оцю кулю в сам 
живіт. Зрозумів? 
Маріо вийшqв з кімнати і зник поміж будинками, 

лишаючи остовпілого, здивованого Ораяга. Значить, 
тільки Френ може йому допомогти, але Френ 
замкнутий. 
Нагода звільнення Френа трапилася скоріше, як 

того сам, Ораяг сподівався. Якось одного вечора ішов 

Денис з фортеці додому. Вовк загарчав, щось заше
лестіло в кущах, ніби людина шмигнула поміж гіллям. 
Денис помітив тільки барвисте перо на чубі. 

- Індіянин тікає, значить має якісь погані наміри. 
Скоро побіг знову до фортеці. 
- Мес'є, я бачив індіянина під фортецею. 
-Одного? Це не страшно. Але так чи сяк, ти вже 

не йди додому. Вже Пізно, залишайся тут спати. 
А вночі, як всі спали: твердим сном, Вовк щось 
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занюхав, щось наказало йому негайно збудити Дениса. 
Ще раз потягнув повітря, а потім як стріла помчав і 
відшукав Дениса, штовхнув його кілька разів носом. 
Денис nробудився. Якийсь неприtмний запах! Що 

це? Десь горить! Зірвався на рівні ноги. 
- Горить, горить! - закричав на весь голос. 
І справді. Горіла фортеця. Червоне полум'я обняло 

частокіл, сягаючи своїм . смертоносними язиками 
середини фортеці. Ля Саль наказав виносити все 
добро на човни. Маріо працював як шалений: викопував 
з землі шкіри, що йому Ораяг приносив. Та не вспів, 
~ 

мусив залишити своє добро. 
А Ораяг в той час намагався розбити двері темниці 

і звільнити Френа. Денис з іншими допомагав Мес'є 
переносити речі на кану, нараз нагадав. 

- Мес'є, Мес'є, ФренІ- закричав. 
Тоді отець Рене побіг в другий кінець будинку, де на 

дверях було написано ссЛя призов•, відштовхнув 
Ораяга, що намагався розбити двері, відкрив їх вели
ким ключем в той час, коливогнисті язики охоплювали 
цей кінець будинку. 
Блиск світла осліпив Френа, напівошалілого з 

переляку. 

За кілька хвилин все, що вдалося врятувати, було 
на човнах, а фортеця вистрілювала жовто-червоними 
стовпами аж під хмари, знизу оповита клубами сірого 
диму. Помстились-таки індіяни. 
Ля Саль дивився, як його nраця йде з димом, 

дивився, як його гордість, великий корабель, що 
перший мав понести французькі прапори на великі 
води озер, горів і розлітався в руїну. Але ні на одну 
хвилину розпач не опанував ним, бо ще вогонь не 
перестав шаліти, як Ля Саль твердо промовив: 

- Я ще тут буду! - І темно-зелені води озера 
понесли його голос. Він знову різко і впевнено давав 
накази: 

- Пливемо до найближчого озера, а потім до землі 
іліноїв І 
Великі кану помчали, лишаючи за собою чорні 

останки того, що колись було могутньою фортецею. 
Денис сидів в куточку одного кану, а біля нього 

117 



притулився Вовк. З ним було ще троє французів. Він 
не боявся, чей же Мес'є напереді. Він їде з Мес'є 
здобувати дикі краї, він їде туди, де ще не було білої 
людини. 

Нараз небо почорніло. Хмари почали заслоняти 
небо над ним, а на плесі озера появились білі гребені. 
Знявся вихор, що метав човнами, немов лушпинками 
горіха. Голос Мес'є губився в гуркоті громів. Люди 
кричали; це кану перевернулося. Люди тонуть! 
Денис почав гребти веслами в сторону берега. Раптом 

кану зачепило за щось тверде, схитнулось, а потім 
наче щось штовхнуло його, скочило вперед і знов 
зачепило об щось. Хвиля залила кану - й воно 
шв:идко ішло під воду. Денис боровся з хвилями, 
бовтав руками і ногами, аж врешті зовсім втратив 
сили. Тоді почув, що хтось тягне його за одяг, потім 
вода переливається йому через голову, а потім нагло 
дійшло до його свідомості, що він лежить на чомусь 
твердому і щось тепле пересувається по його лиці. 
Розплющив очі. Лежив на піску, а біля нього його 
вірний Вовк своїм великим .язиком лизав йому лице. 
Човнів, ані людей не видно. Він сам у дикому краю. 
Буря заспокоїлось, небо роз'яснилось, вітер ущух . 

• Але сліду не було 'З цілої виправи. Все зникло. Тільки 
на березі, спершись на Вовка, сидів Денис, 
намагаючись зловити віддих. За ним урвисті скелі, а 
далі непрохідний ліс. 

Cl(,apбu l(,Оролеви Каї 

Сонце вже було високо, коли Денис підвівся на 
ноги. Пес йшов крок у крок за ним. Хлопець прямував 
у бік лісу. Голод починав йому дошкуляти. Може, там 
знайде щось попоїсти. Та нараз пес занепокоївся, 
наїжив шерсть і почав носом водити по землі. 
Денис вирішив змінити напрям. Пішов в бік скель 

і там заховався за одною з них. Сили знов його 
покидали. •Ох, спати, хоч трохи поспати»,- мріяв. 
Ліг за високою скелею. 
Тим часом води рзера викидали на берег різні 

клунки, дошки - вс'е, що французИ вспіли захопит:0 
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Денис боровся з хвилями ... 



зі собою на човни. Група індіян зібралась над берегом 
і виловлювали ці скарби для себе. Нараз здалеку 
замаячила якась постать. Ішла біла людина ... Оминула 
індіян і пішла поволі, хитаючись, поміж скелі, що 
стояли близько одна біля одної, переділені глибокими 
проваллями. А потім ще хтось другий, видавалось, 
зник між скелями. 
Денис бачив усе і щось защеміло йому у грудях ... 

Ні, він не впізнав нікого, але інстинкт наказав йому 
піти стрімкою стежкою вгору. Тримався великих 
каменюк і все йшов уцеред. Часом здавалось йому, що 
земля ось-ось урветься йому під ногами, але таки 
втримувався. І так, бідолашний, виліз аж на вершок 
скелі. Вовк ішов тихенько, наче знав, що грозить їм 
небезпека. Чи справді грозила, того Денис не міг 
знати. Бо не бачив, що на вершку другої скелі лежали 
дві постаті: одна - біла людина, а друга - індіянин. 
Денис ліг на голій скелі, пес знову зарив ніс у землю 

і наїжив шерсть. Це примусило Дениса розглянутись. 
І як страшно йому: стало, коли на другому шпилі він 
побачив Френа і Ораяга. 

- Тепер я вже тебе живого з рук не випущу! -
крикнув Френ.- За :qce тобі заплачу. Ти думав, що я 
дам себе як барана зв'язати і у Францію відіслати? У 
Францію я поїду, але тоді, коли сам схочу. А перед 
тим ще розправлюсь з тобою. 
Денис не знав, що робити. Становище було безви

хідне. Нагло спасенна думка блиснула в його голові. 
Так, це єдиний рятунок! 

- Ораяг, Ораяг! Чи ти знаєш, хто вбив твого 
батька? 
Ораяr зірвався на рівні ноги і весь перемінився, 

чуючи це. 

-Слухай, Ораяг. Це Френ його вбив! 
Ораяг скочив мов дикий звір. 
-Неправда! 
- Правда. Це він відбирав зайців у твоїх людей. 

Про це знав Мес'є і отець Рене, за те його посадили в 
тюрму. 

Довго Денис заховував цю таємницю, щоб охоронити 
білу людину перед жорстокою помстою індіян. Тепер 
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сказав. ·Сказав, щоб врятувати своє життя. Та й 
зрозумів, що Фрев ніяк не заслуговує ва те, щоб його 
жаліти. 
Деякий час Ораяг стояв, мов вражевий громом. А 

коли обервувся в сторову Фрева, його вже не було. 
Фрев скоро спускався скелею вниз, а потім вбіг в гурт 
індіяв, що стояли на березі. Щось їм швидко говорив, 
вимахуючи руками. За хвилину всі гурмою попря
мували під скелю, ва якій сидів Денис із Вовком. 
Ораяг одним стрибком перескочив глибоку пропасть і 
опинився біля Дениса. 

- Ходи вниз! - сказав і потягнув Дениса за собою. 
Всі троє почали зсовуватись по стрімкій скелі. 

Посередині її був великий плоский камінь. Прилягли, 
коли нараз камінь посувувся, і Денис, що стояв ва 
ньому, злетів коміть головою в якусь печеру, а за вим 
впали Ораяг і Вовк.Було зовсім темно і душно, а коли 
очі привикли до темряви, Денис побачив, що печера 
тягнеться вздовж скелі. Пішли попід самою стіною, 
пес з носом при землі біг ва переді, аж раптом станув. 
Щось наче свіжим повітрям потягнуло! Попробували 
одву стіну: нічого. А при другій знайшли знову 
плоский камінь, подібний до того, що закривав отвір, 
яким впали в печеру. Натисвули обидва, камінь 
хитнувся. Натисвули вдруге, і промівчик сонця впав 
до печери. 

- Колись тут хтось жив,- сказав Ораяг. 
У скелі були вилупаві ліжка, на вих лежали ткани

ни, знищеві старістю. Печера тягнулась дальше. Наче 
великі кімнати з гладкими камінними стінами. 
Нараз почули зовсім близько крик івдіян. Виглянули 

через щілину, що пропускала проміння світла. Це 
індіяр:и шукали їх. Індіяви і ФренІ 

- Денисе, прости мені. Ораяг не звав, Ораяг 
дурний. Але Ораяг тільки раз помилився. Більше ві! 
Тепер я буду твоїм вірним слугою, аж до смерті. А 
коли б ві, то хай Ораяга злі духи зараз-таки візьмуть 
і хай кістки мої по цілому світі розкинуть! 
Вовк побіг в глиб підземної палати і почав скавуліти 

перед одною стіною. Денис побачив вузеньку щілину, 
що ледве просупутись нею можна було, а далі -
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велику камінну плиту, а за нею водоспад. Зелено-синя 
вода переливалась по скелі, падаючи з гуком униз. 
Краплі води сягали плоского каменя, що наче балкон 
виступав понад стрімкий берег скелі. 

- Як тут гарно! - сказав Денис.- Як чудово! Тут 
хіба якась лісова царівна жила. Лісова царівна ... А 
може, тут жила Кая, про яку розповідала !поза? І, 
може, водяні русалки забрали П зі собою в місячну 
ніч? 

- Денисе, Денисе! Ходи, дивись! - кликав зсередини 
Ораяг .. 
Денис пішов за голосом. Ще одна кімната, але 

краща, ніж інші. Висока, стіни рівні і звідкись світло 
падало на неї. Підняв очі вгору. Урвиста скеля звисла 
на головами, а боком продиралось світло сонця. 
Зелений мох з.астелив долівку, Дикий виноград пнявся 
по стрімких стінах. 
-Дивись, дивись сюди!- кликав Ораяг, показую

чи камінну скриню. Підняв їі віко, а там - скарбів 
повно, аж очі заболіли дивитися: дорогі камені, перли, 
червоні, сині, білі і прозорі, що від них світло 
відбивалось стократно. Денис взяв в руку один 
маленький, що на ньому сонце мінилось усіма барвами 
,веселки. 

Та в тій хвилині щось загуркотіло, наче земля їм 
з-під ніг усувалася. Кинулись під стіну, та вона 
захиталас11, і прволі, один за одним почали котитись 
відламки під ноги відкривачам відвічної таємниці. 
Ораяг скочив на плоский камінь, що наче балкон 

звисав, і потягнув Дениса за собою. 
- Дух скель гнівається, що ми вдерлись в його 

царство. Він засипле нас каменюками. Тікаймо! ...,... 
говорив гарячково. 

Оглянулись. Нема виходу. Стіна поза ними тріщала 
і сипала відламками скелі. Перед ними водоспад і 
урвиста скеля. 

- У воду! - крикнув Ораяг і зник у хвилях. Знову 
загриміло і все затихло. Денис втратив опору під 
ногами і як камінь впав у воду. Течія понесла його 
швидко вперед. Перед собою бачив цяточку голови 
Ораяга, а біля себе вірні очі Вовка. 
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За хвилину глухий гуркіт понісся горами і лісами. 
Вхопили його хвилі озера й понесли в широкий світ 
вістку, що підземні палати королеви Каї заховала 
заздрісна земля у своє нутро ... 
При березі стояв старий спорохнявілий човен. До 

нього перщий причалив Ораяг. Оглянув його і, поки 
течія принесла Дениса з Вовком, взявся затикати в 
ньому діри. 
А потім всі троє в старому індіянському човні поПЛИJІИ 

з бігом ріки аж до озера. Скелі, що перше стирчали горді 
і високі, лежали великими каменюками довкруги. 
Нараз Ораяг звернув кану до берега. Когось побачив. 

Побачив це і Денис, але відвернув голову. 
Придушені великими плитами відірваної скелі, 

лежали Френ і два індіяни. Решта, певно, втекла. 

Родипа боб рів 

Вода несла легке кану вперед. Ораяг веслував, а 
Денис сидів мовчки. Це все, що вів бачив, не могло 
поміститися в голові хлопця. Він же знайшов палату 
Каї, вів Гі бачив і вже ніхто більше не побачить Гі ... Як 
там гарно було! 
Рівномірний плюскіт весла заколисував Дениса, 

отяжілілі повіки спадали на очі ... Стрімкі стіни 
високої скелі, синє небо над ними і срібна вода ... 
Промінь сонЦя розсунув кришталеву заслону водо
спаду, і Денисові показалась королева ІСая, красуня з 
синіми очима. Вона нахилилась до нього і сказала: 
«Ти маєш і подарунок від мене. Будь відважний і 
чесний, будеш щасливий•. І звикла ІСая, а Денисові 
здалось, що сонце заховалось за хмари. Здригнувсь, 
розплющив очі. 
Перед ними вода розлилась у ставок. Ораяг прямував 

до берега. 
- Туди не проїдемо. Треба переносити кану,

сказав. 

За ставком, що розлився далеко, була гребля, наче 
Гі хтось навмисне збудував. Дерева лежали впоперек, 
лучились одне з одним, простягаючись від одного 
берега до другого. 
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-'Уночі не можна їхати. Треба тут заночувати,
пояснив Ораяг. 
Прив'язали кану до дерева, що росло ·при березі. 

Самі ж розмістились трохи дальше на м'якому моху. 
Ораяг зносив сухі гілляки і збирався розкладати вогонь. 
Нараз Вовк наїжив шерсть і причаївся до скоку. 
На греблі показалось створіння з великим довгим і 

плоским хвостом, що, наче корогва, стирчан над 

греблею. 
-Це бобер,- сказав Ораяг.- Тут їх селище мусить 

бути. 
За старим бобром почали вилазити з води такі самі 

менші звірятка, а на самому кінці двоє малесеньких 
кудлатих, наче песянята, бобренят. Вони пробували 
видрипатись з води на греблю. Один, звинніший, 
вискочив перший, а другий- щовхопиться пазурами 
за греблю, то знову впаде у воду. Аж один зі старших 
нагнувся низько, вхопив зубами за волохату шкіру і 
витягнув маленького на пень. Бобреня посиділо 
хвилину, потім почало лазити туди й сюди по греблі. 
Що тільки воно зникає бобрисі з очей, вона біжить 
його шукати, потім штовхає його своїм вусатим носом, 
ніби картає, і знову, провадить в середину громади. А 
за хвилину бобреня знову котиться кудись. 
Денис приглядався з зацікавленням до громадки 

кудлатих сотворінь, що зовсім спокійно сиділи на 
самому вер~у греблі або безтурботно хлюпались у 
воді. Невже не чули, що люди близько? Невже не 
відгадали, що великий пес лежав сторожкий і тільки 
ждав відповідної хвилини? 
Нараз крик, плюскіт і гавкіт! Це Вовк не видержав. 

Скочив на мокру греблю, поміж цілу громаду бобрів. 
І хоч їх багато було, а він тільки один, всі кинулись 

тікати куди попало. 
Забулькотіла вода, аж хвиля піднеслась, закривши 

за собою цілу велику родину бобрів. Але не всі втекли. 
Той, з найбільшим хвостом, що першим вийшов на 
прогулянку, видно - голова родини, постановив 

боронити своє царство перед непрошеними гістьми. 
Стояв на круглім пні і чекав. Напроти нього стояв 

Вовк і теж чекав. Але псові надокучила мовчанка. Він 
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скочив до бобра. Захитався, втратив рівновагу і ось
ось був би коміть головою полетів у воду, але ні. 
Затримався на .якійсь обгриженій гілляці, що стирчала 
збоку. 
Денис і Ора.яг присунулись до берега ближче. Старий 

бобер не дум.ав тікати. Вовк міркував, .як би то його 
вхопити, щоб вийти переможно із цієї халепи. Скочив, 
вчіпив зубами кудлатий бік бобра, хвилина боротьби 
і- обидва по котились на другий бік греблі, нал.якавши 
всі жаби, що бовтались у плиткій воді. 
Видно, не досить міцно тримав Вовк короля бобрів, 

а може, той махнув його поза вуха своїм великим 
хвостом, досить що за хвилину старий кудлань сидів 
уже знову на греблі, а Вовк заглядав на нього здолу. 

- Ні, не буде сьогодні бобрової шкіри,- сказав 
Денис. «Видно, королева Ка.я стереже своє царство•,
подумав, радий, що Вовк таки не дістав старого бобра. 

Чому радий був з того,- сам не знав. 
•• - Вовк, Вовк! - закликав. А пес, попуривши 
голову і звісивши вуха, ніби засоромлений, поволі 
підійшов до людей. 
Розклали вогонь і полягали спати. А на другий день 

рано, .як сонце встало, зібрались переносити кану. 
Несли його добрий кусень дороги, заки натрапили на 
глибшу воду. Посідали в кану, і течія понесла їх. 
Спочатку поволі, а потім швидше. Нараз Вовк, що 
весь час неспокійно вертівся, зарив ніс у траву, що 
лежала в одиому кінці човна, і витягнув звідти 
кудлате звірятко, ледве живе зі страху. 

- Ора.яг, дивись! Маленьке бобреня тут заховалось! 
- крикнув Денис, відібравши від пса волохату 
тваринку. А бобреня притулилося до Дениса, наче 
шукало захисту перед гострими зубами пса.- Яке ж 
воно маленьке! - сказав Денис, гладячи рукою 
скуйовджену білу шерсть. 

- Шкода, що таке мале, навіть пожитку з нього 
небагато. Хто купить таку малу шкіру?- відповів Ора.яг. 

- Ора.яг, .я візьму його додому і буду доглядати. 
- Не будеш. Бобер мусить жити у воді, інакше 

згине. А зі здохлого бобра й шкіра ві до чого,- повчав 
Ора.яг. 
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А бобреня тулилось до Дениса і тільки маленькими 
очками глипало на Вовка, що не відступав ні на 
хвилину і раз у раз шкірив зуби. 
А може, пес не міг зрозуміти, чому-то Денис нагло 

всю свою' ніжність перелив на кудлате ніщо, і всі 
пестощі належать йому тепер? Денис тримав весь час 
свою руку на голівці знайди, раніше ж його рука 
завжди була на голові Вовка, .як вони їхали в кану ... 
Раз би клацнути зубами - і по всьому ... 

- Вовк, тихо! - сказав Денис, бо пес надто виразно 
показував свої наміри. 
А бобреня наче ослабло. Дихало важко і зовсім 

примліло. Денис поклав його у воду, а воно почало 
плюскати лапками, пшикати і веслувати хвостиком. 
Ожила кудлата кулька. 

- Ора.яг, .я хочу вернутися. Це недалеко. Затримай 
кану, .я віддам бобреня старому королю бобрів. 
Денис пішов берегом річки, а за ним зі спущеним 

хвостом Вовк, а далі підбігав Ора.яг. Uрийшли всі над 
берег ставка. Бобреня, притулене до грудей Дениса, 
почувало себе безпечно, воно навіть не знало, що 
додому вернулося. З води раз у раз вихил.ялась голова 
.якогось бобра, раз тут, раз там. Наче чогось шукала. 

- Ора.я:r, тримай пса! - сказав Денис і поклав 
б-обреня на край греблі, а сам відступив. Всі троє 
заховались за кущем. 

За хвилину хлюпнула вода, бура бобриха скочила 
на пень, обняЛа маленьке звірятко кораткими ніжками, 
повела носом по його голівці, наче хотіла переконатись, 
чи це справді і"і дитина, а потім, вхопивши його 
зубами за шкіру, зникла під водою. 
Денис, Ора.яг і Вовк вернулись до свого кану . . 
Маленька біла дівчинка в лісі 

Денис відчув .якесь дивне задоволення. Він полюбив 
ці дикі ліси і всіх мешканців. Він радів їх щастям і 
співчував їхньому горю. На серці у нього було легко 
й весело після тієї пригоди з маленьким бобреням. А 
все-таки боброва шкіра цінна річ, шкода тільки, що 
для цього треба бобрів вбивати! 
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І тут Денис побачив жорстоку правду життя: треба 
вбивати, щоб жити! Вовк вбиває серпи й олені, вовка 
вбивають рисі, рисів - ведмеді і так все колом 
кружляє. А вже найстрашнішим ворогом лісу і його 
мешканців є людина. Вона вбиває все теж на те, щоб 
жити. Ось і .теnер Денис почув голод. Таж вони вже 
давно не їли; крім nринагідно зірваних .ягід, але тих 
під цю пору небагато. 
Як тільки вернулись на те місце, де залишили кану, 

Ора.яг nерший почав оглядатись за добрим nрутом, 
щоб змайструвати лук. А потім обрізав кусок шкіри із 
своїх штанів, напн.яв її на прут, витесав кілька стріл, 
насадив на них плоскі камінці, .які знайшов в ріці, і 
зник у лісі. 
Денис сів на березі і вигрівавс.я до сонця. День був 

наnрочуд гарний. Небо синє, ні однієї хмаринки на 
ньому, сонце підносилось вгору, озолочуючи верхи 
дерев і заливаючи своїм теплом левади, обнімаючи 
кожний кущик, цілуючи кожну квітку. Вгорі якийсь 
птах залопотів крильми, у воді плюскула рибка, 
іздалеку доносився: гавкіт собаки. 
Денис розлінився так, що навіть не дійшло до його 

свідомості, що гавкіт собаки це не така зовсім звичайна 
річ. Вона ж означає, що хтось є близько, є якісь 
люди ... 
Вовк насторожився. Він теж почув гавкіт, і це його 

більш зацікавило, ніж його господаря:. Сидів і слухав. 
Вітрив носом, але нічого окресленого не впіймав. 
Нічого, що могло б видатись йому важливим. 
За хвилину вернувся Орая:і', несучи кілька голубів. 
-Нічого більше не міг вполювати цими стрілами,

виправдовувався:.- Добре, що хоч голубів. Сухе дерево 
мусить бути, щоб нести стрілу ... Але нічого, на теnер 
вистачить,- і забрався: nриготовляти їжу. Розпалив во
гонь. 

-Десь наче пес гавкав ... - сказав мимохідь. 
І щойно теnер дійшло до Дениса, що він також чув 

гавкіт. 
-Здається, і .я чув. 
- Певно, заблукавс.я, задалеко відбіг від своїх,-

по.яснив індія:нин. 
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Печені голуби запахли, аж в носі завертіЛо. Денис 
присупувся ближче до Ораяга, нетерпеливо чекаючи, 
коли вже можна буде їсти. Вовк теж облизувався, 
споглядаючи на печеню. Він би з'їв такого, неспеченого, 
але нема ради,- не дають, а вкрасти теж не можна, 

бо Ораяг стереже! 
Як же смакував Денисові обідІ Печені голуби! Він 

ніколи досі не їв таких смачних голубів. Вовк теж 
попоїв, ні однієї кісточки не залишив. 

- Ораяг вміє пекти голуби! - хвалився індіянин. 
·- Вміє! - підтвердив Денис, а Вовк тільки язиком 

облизався. 
Сіли в кану і поїхали. До озера було недалеко, за 

кілька хвилин побачили синю поверхню води. Спокійне 
плесо, наче хто застелив землю синьою хусткою. 

Озеро відпочивало по недавній стихії. 
- В цім кану небезпечно пускатись озером, воно 

дуже старе, не видержить,- говорив Ораяг.- Треба 
йти пішки. За день будемо дома. 
Не було ради. Пішли. Нараз Ораяг втупив очі в 

землю. Пристанув. 
- Тут ... тут - сліди,- показав Денисові сліди 

кінських копит у поросі.- Недавно сюди йшли коні, 
а межи слідами їх якісь дві смуги тягнулися. 
-Це від коліс!- крикнув Денис.- Сюди їхав віз 

з кіньми. Сліди тягнулись берегом озера, і за ними 
піmли•наші хлопці. Над берегом росли кущі, а між 
ними біліли своїми листочками ромашки. 
Вовк пристанув, щось нового приніс йому 

легесенький подув вітру. Він витягнув шию вперед, 
наче ще хотів перевірити, а потім стрілою помчав у 
kущі, над берег. 
Раптом вереск прошив повітря. Денис і Ораяг 

кинулись туди, звідки пролунав крик. 

Над берегом стояла маленька дівчинка. Її очка були 
перестрашені і повні сліз, а на землі лежала китичка 
квітів, що випали з її руки в хвилині, коли з-за кущів 
вибіг цей страшний пес. 
Вовк стояв знерухомілий, неначе здивований 

незвичайним явищем. Денис і Ораяг не вірили своїм 
очам. 
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Над берегом стояла маленька дівчинка. 



Дівчинка, побачивши людей, пробувала усміхнутись, 
але не могла, бо всю її увагу притягав великий пес, що 
стояв, наче вкопаний, перед нею. · 
-Не бійся, він тебе не вкусить,- сказав Денис.

Х то ти? І звідкіля ти тут взялася? 
-Я чекаю на маму, яка прийде по мене. Ми їхали 

возом і там відпочивали. Я пішла назбирати квіток і 
чекаю, аж мама по мене прийде. Але так довго її 
чомусь нема. Я чула, що вона кликала мене: •Уляно, 
Уляно!•>, але я заховалась, бо тут так багато квіток. А 
потім вона мене вже не кликала ... А хто ти? Ти не 
бачив моєї мами? 

Дві маленькі кіски ясного волосся відставали вjд го
лівки, і сині, велm<.і очка допит.JDІво дивились на Дениса. 
-Ні, я не бачив твоєї мз.ми ... Але ти не бійся, ми 

тебе заведемо до неї. 
Ораяг стояв мовчки, він не міг надивитись на 

маленьке, біленьке створіння, що стоЯло над берегом 
великого озера, наче мавка. 

Вовк, осмілений розмовою, наблизився до дівчинки, а 
вона, недовго думаючи, закинула йому руки на шию. 
-Я люблю песиків, бо песик мене стеріг, як я ще 

маленька була. Але він пішов з мамою, а мене 
залишив. Він мусив йти з мамою і зо всіма, бо він був 
прив'язаний до воЗа. 
Ораяг нічого не розумів з цього, бо дівчинка говори

ла по-українськи. Денис аж тепер догадався: 
- Це Грицько приїхав! Грицько приїхав! -

закричав.- Я знаю, Улянко, де твоя мати, вона 
поїхала до нас. 

І, радий та щасливий, забрав Денис Улянку, і всі 
четверо пішли берегом за слідами коліс. 
-·Мене ноги болять,- сказала Улянка.- Візьми 

мене на руки. 

Спочатку Денис ніс Улянку, а потім ніс її Ораяг. 
Індіянин не міг начудуватись її ясним во.лоссячком. 
Hjc її як якусь дорогоцінну річ. 

- Я голодна, я хочу їсти! - І вже Денис готовить 
вудку, і вже рибу ловить, а Ораяг розкладає вогонь. 
-Це дуже смачне, але чи ти не маєш хліба? Я дуже 

люблю хліб і молочко ... Дай мені молочка ... 
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~ У лянко, вже недалеко додому, а там є хліб і 
молочко,~ потішав Денис, що несподівано знайшовся 
в ролі няні. 

~ Ораяг принесе ягід білій дитині!~ сказав індія
нии і зник у кущах. За хвилину· nриніс Уляні повну 
пригорщу суничок. 

Поївщи, У л.Янка повеселіла, і вони рушили в дорогу. 
Вовк не відступав від дівчинки ні на крок. Ніс їі 
Ораяг, Вовк був біля нього, ніс Денис, Вовк біля його 
ніг плентався. 
~ Чи ще далеко до мами? ~ питала дівчинка, якій 

вже, мабуть, надокучила дорога. 
~Здається, що Улянка була нечемна, бо як мама 

кликала, то треба було відгукнутися,~ сказав Денис.~ 
А тепер мама певно побивається за тобою. Ну, і що б 
ти була сама в лісі робила вночі? Тебе вовки з'їли б! 
-А тепер не з'їдять, правда? Ні, я не хочу, щоб 

мене вовкИ з'їли! ~ і очка дівчинки наповнились 
слізьми.~ Я хочу до мами ... Я вже буду чемна ... 
~ Не плач, не плач, Улянко! ~ сказав. ласкаво 

Ораяг.~ Ораяг ще ягідок принесе. 
І забавляли У Ля ику один перед одним, аж врешті 

втомлена дівчинка заснула вОраяга на руках. 

Д enuc зустрічає пових козаків 
Сонце вже хилилось додолу, ось-ось і заховається за 

гори. Перед нашими хлопцями почали виростати 
дерева, починався ліс. Сліди воза і коней скрутили 
вправо, тримаючИсь берега озера. Ораяг порадив 
перейти лісом і перетяти великий круг. 
~ . Будемо скоріше вдома. Біла дитина вже дуже 

втомлена,~ сказав, споглядаючи ніжно на маленьку 
Улянку, що спокійно спала в нього на руках. 
Ораяг сказав, що через день будуть дома, але Денис 

знав уже, що коли індіянии каже «Уерез день», то 
напевно аж за три дні вони зайдуть додому. 
Треба було заночувати. Ім це було байдуже, не раз 

у лісі спали, але сьогодні з ними У ляпка, маленька 
дівчинка з України. Ні Денис, ні Ораяг не дуже знали, 
як з нею поводитись. 
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- Я назгортаю моху і листя, щоб білій дитинім'яко 
було,~ сказав Ораю•. 
-Я гілляк на вогонь нарубаю. Вона напевн·о щось: 

з'їсти схоче·. · · · • 
·~ Може би голубів вполювати? 
- Ні, вона рибу любить. 
----" І сунички. · , . 
ТіЛьки молока нема, знов буде плакати. 

· · УЛянка ворухнулась, відкрила очі. 
·-Ти ще не знайшов мами? - запитала.-'- Ще 

далеко доДому? · 
-Ні, зовсім ні,- відповів Денис.--' Тільк'и цей' ліс 

перейти. Ти в:Же не хочеш спати? 
~Я тепер трохи побігаю. Ох, sі:к туТ баrатd дерев і 

які великі кущН Я такИх ще ne бачила.;. Ось там 
ягідки червоні! ...;_;; і побігла 'УляRка, а Вовк за. нею. 
· ·Ораяг наче анГел-хоронитель бігав за дитиною, 
доnомагав збирати ягідки і говорив: 
-Добра ... ця добра .•. їж; .. 
'-'-А чому ти голий?- запитала дівчинка.- Ти не 

маєш сорочки. Який тИ сміш:В:ИйІ 
А Денис тим часом Ііішов дальШе у ліс, дров 

назбирати. А потім, nоки стемніє, треба ще щось на: 
вечерю приготувати. До озера далеко, краще таки 
голубц ;або біл;ку в~олюватQ:·, ·.Vд~н.Іщ ~· голqд~а буде! 
Взяв лук Ораяга і стріли, наказав індіянинові стерегти 
дівчинку; ні на крок її не відпускати саму, а сам· зник 
між високими кущами. 
Вовк не ·знав, що робити. Чи бігти з Денисом•· чи 

біля Улянки Залишитися, Стояв,· ·сто.яв,.• дивився то 
услід Денисові; то на :Уляику, а nотім таки за своїм 
другом побіг. · 
Сонце червоною·луною лягло над горами. Улянка 

бігала поміж •деревами, ·що в. тому· місці росли· зовсім 
рідко~ ховалась поза кущами, зривала квіти й затикала 
їх Ораягові в чорне волосся~ Індіянин радів, наче йому 
також не більше n' SІТИ років було. Возив :У лянку ·на 
своєму хребті, повзав на руках і ногах. У лянкареготWІа, 
аж луна nішла лісом. 
·Враз Оранг · Ьглянувся. Здалеку побачnв ·якихось 

людей. Вхопив У льяну і заховався за кущем. Ні, ніхто 
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иого не ·бачив. Притулив Уляику до себе і пальцем 
наказав, щоб мовчала. Люди підходили зо:всім.блиmче. 
Вже міг їх розпізнати:. То йшло чоловіків kiJI~кa і о~Іtа 
жінка; Всі з пекельними маши:А'ами в· руках• Щось 
говорили, щось криЧали, але слів не чути булщ; бо 
вітер віяв у· другий бік; Люди: підхо,ццли' щораз 
ближче. Ораяг не знав; що робити. ХвйJtМну псщумав, 
а потім узяв Уляику на руки і· побіг nоміЖ кущами-: 
Жінка, що була в гурті, несподівано ·закрИчала, 

показуючи рукою туди, куди зникла постатЬ індіянина: 
-Там .. ·. там .. ; індіянии з дитиною!, · 
ПозбігалисІ> чоловіки:, · але Ораяrа · вже НЕ!· було 

видно~ · ·. , · · 'і · :' 
·Почало темніти, яІt Денис верйувс·Я з· Во'Вко'м і з 

впольованою білкою на місце, де залишив Ор'анга· з 
дівчинкою, але там нікого не було. Денис зл.я:Кався. 

• Невже Ораяг йкра:в ди•rину? [ як ві'нt Міг так скоро 
повірити індіяниновіІ Що ж йому теnер: робити?·»< : · 
Вовк теж шукав У ляпку. Бігав попід кущО.JWИ, 

крутився, вертівся, а потім поІ'Нав упереД.' Денис 
здогадався. ' ' 
-Вовк, ЧеІ(аЙ мене!- І разом подал:И~ь в наnрімку, 

де зник Ораяг. Вовк- з носом при землі.:Денис _;_,•з 
білкою в руках. Пес загаався аж на· берет якоrось 
потічка і nочав крутитися туди· й 'Назад;·За хв:И.ІІИ1ІУ 
прибіг туди Денис. 3-за виступу горИ', щоі па:да.ІІа 
стрімкою стіною' в до.11ину потока~ висунулв.св·rЬлова 
індія нина. Він легко сви:снув. · : '· '· · ·'' · · 
-Денис, Денис ... - понісся хрипливий•1Пеnіт:• : 

· - Улянка де?·- запита.в задиханий ·хлопец~. ' 
___;,Улянка спить ... Ораяr втік, ·НКі:сь ·люди rо~или. 

Вона трохи nлакала, а тепер спИть;·' '~ · '• :~.І ·: • '' J : 

""""-'Які люди? Білі чи іпдіяни? '''' · ,. · ·· ., · · · 
-Білі люди. Такі якісь великі. А:Л~ тут вони нас 

не знайдуТь. '· , ' ,. і' ' 

Денис розклав вогонь, а Ораяг взявся пектИ біЛку; 
- Ораяг знає, як треба пекти .. ; ОраSІГ так :Jр(jбвть, 

що Улянці буде смакувати. ' · ''' ' j ~ 
· Дим: понісся високо вгору попрИ' стрімку· ске'Лю. 
По.лум' я стриба.ло no cyxti:x rto.Jiiяa~, в~се.ІШ тt,>і~іtаючи. 
Біля нього порався Ораяг. Денис за'F.rt.Я:нув'За :ВИсту,п~ 
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Там на купочці моху і листя спала Улянка. При 
відблиску вогню бачив Денис її рожевеньке личко і 
очка, закриті довгими віями. 
Нараз гукнув постріл. Один, другий. Ораяг зірвався 

на рівні ноги і скочив за виступ. Вогонь начеб навмисне 
освітив їх сховок. І знову постріл... · 
Денис і Ораяг прилягли біля стіни. Вовк скулився 

біля них. Постріли доносились з другої сторони потока. 
- Це білі стріляють! Індіяни чейже не мають 

рушнИць. А може мають? ... 
Втихло... не чути вже більше пострілів. Денис 

висунув голову, і в тій хвилині щось порухалось коло 
нього. Це Улянка збудилась і хотіла подивитись, що 
там світиться. Вогонь горить ... Як гарно ... - і непомітно 
висунулась з лежанки. 

- Біла дитина! - крикнув Ораяг і скочив за нею. 
В ту ж хвилину ще раз пролунав постріл, і Ораяг з 
криком впав на землю. Улянка ·злякалась і почала 
криЧати. 

- Там дитила, моя дитина! - розпачливо кричала 
жінка з другого боку берега.- Улянка, Улянка! 

- Моя мама! - закричала дівчинка.- Мамо, ти по 
"мене прийшла? · · 

Відважна жінка скочила у воду і вмить була біЛя 
дитИни. Денис, що приліг було біля Ораяга, тепер 
встав. ДуЛо пістолі спрямувалось на нього. 

- Не стріляйте, тіточко. Я свій. Ми знайшли вашу 
Улянкув лісі і хотіли завести додому, до діда Максима. 
Ви теж туди, правда? 

Біля. вогню зароїлось. Посходилися всі чоловіки, 
що 'шукаЛи Улянку. Радість була великою. Тільки 
бідний Ораягn'отерпів, охороняючи дівчилку з яслим 
волоссям. На щастя, рала була ле глибока. Куля 
ла рушила тільки м'яз ла лівій руці, але Ораяг дуже 
перелякався. Ще й тепер був певний, що мусить 
вмерти. 

АЛе козаки сміялись з нього. 
- Присохне, братику, за два дні, побачиш. 
Перев'язали рану, обірвавши рукав сорочки, й 

індіпнин повірИв. Трохи болить, але рука ціла і лавіть 
рухати неІ() можна. 
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-А тепер, діти, ходім до воза, що недалеко. Ми над 
самим озером розтаборились. 

У ляпка апаходить ·свого батька 

Віз котиІfся по горбкуватій дорозі. ВелИка буда 
охороняла нутро воза. Там сиділа жінка й Улянка, на 
конях спереду і ззаду воза їхали козаки:. Першим їхав 
той, що знав дорогу, Грицько. Той самий, що минулої 
осені поїхав в Україну. Він-то і розповів людям в 
Україні, Як живеться у цій новій країні, він розкаЗував 
і про індіян, і про те, Що поля тут можна мати скільки 
хочеться, і про все, що лиш знав. 

- А москалів там нема? - питала якась жінка. 
-Ні, нема, -відказав.- А навіть якби були, то 

там вони не страшні. 

І люди поїхали. Одні- з біди, інші- щоб уступитися 
жорстоким солдатам з очей, треті просто для пригод. 
Одна тільки Олена з У ляпкою їхала з означеною 
ціллю. Вона шукала когось ... Грицько казав, що є 

, якийсь Степан. А може, ще не той? Хоч з опису зовсім 
на нього схожий ... А як навіть це і він, то, може, вже 
не схоче на неї глянути, може, забув, або ... ні,· ві, 
краще не думати ... І не раз у бідної Оленки серце билось 
молотом, то знову зовсім :штихало, ніби його не було. 

Радість, неспокій і страх наперемі~:~у огортали її ... 
і чим ближче було до хати :к.озаків, тим сумнішою вона 
їй здавалась. 

- Тіточко, може, ви хворі? ----"- Питав Денис, що 
помітив дивний настрій Олени. Всі розпитували, 
говорили, сміялись, а вона мовчала, навіть на мову 
дитини не дуже звертала увагу, але зате не пускала їі 

від себе ні на крок. 
Денис їхав на возі біля візника. Ораяг також сидів 

на краєчку. Скільки було сміху з того Ора,яга! Козаки 
оглядали його зблизька, наЧе Чудо яке, а він їх, але 
швидІю звикли, і тепер їхали усі ніби одна велика 
родина. 

- От там, за тим горбком, бачите, там вже наша 
хата. 

Оленка підвелась, прикрила рукою очі і дивилась, 
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:~;Ііби Щось.хотіла.відгадати. А потім взяла Уляику на 
руки і сіла в кутку. 
Гуркіт воза звернув на себе увагу насамперед діда 

Mt!'I0!~~~1~1 .. ,~· .· .. · ... ;;> · ·. ·, •. •• ';;: • '·' ··.; ;' • :: '· •. 
- Диви, якиись в1з ще! Що це за люди1 Степане, 

І~щ:це,)\~.,:китоІ Та ж то цаші, диnисьІ Козаки!~ і наче 
кризщ с";l'арЩІJІУ nиросли, побіг до воза, а за нимдядько 
МикІ.f;т~. Стеnан теж пoдancSJ туди, ·· · 
.На ;rJQдnip'ї рух наче у вулику. l\1арійка .. вибігла з 

хатІf :Ві.'J'ат.и тостей. 
7 Го~rо, .,:ких то нам гостей Грицько привіз! Здорові 

буЩJІ, Захqдьте у хату! - гримів басом схвидьований 
дід Максим . .,_ Ну, ІЩ же там, Грицьку? 

--:-~а цічо:rq. Жінку привіз собі .. ,.- зам~явсЯ, ,.---Я ринку! 
- • С.цава ЙсуІ - сказала несміливо чорнSJва, неве-

лика на зріст і з задертим трішки носом жінка.
Приймете в ~ату? 

_:_, Т;а. хтч Q. там ІJас в хату брав? Грицько свою. вже 
маf:, .ось. ди~ітьсяІ · 

-.,...Діду, невже ви справді ... - питав Грицько. 
--:А сцрющі, справді. Я знав, що ти повернешся, і 

з:цав, що. не .сам. І вгадав. 
·- А це Юрко, славний хлопець, і Микола, а це, 

діду, Петро і .Софія. 
Дід вітався з усіма, радіс'rь аж розпирала його. 
- Та ж 1\fИ тут тепер ціле село зробимо! Що там село, 

цілу Україну! 
- Які ви великі вуса маєте! - nідізваnся дитячий 

голосок. Це У ляпка не могла вже більше видержати. 
- О;. а це хто? Як ти називаєшс.Я:, скажи? 

нахилиnс.fІ дід до У ляпки. 
- Я .,-УлпІІка, а ви? 
-Максим. 
,.....,., 0, дід Максим. Я вас люблю, бо ви маєте великі 

вуса. А у вас молочко є? 
..,.,.... Є, Удянко, молочко. А де твоя мати? 
..,.,..,А ось.там, щось робить ... біля воза. 
Жінка, що мала відвагу з пістолею в руці бродити 

Д:QRИМИ лісамИ і ганятись за івдіянином; який, в Гі 
уяві, вкраn дитину, тепер була безпомічна і не мала 
сили навіть кроку вперед зробити. 
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- Звідки Бог привів? - залунав голос дядька 
Степана. 
-Здалеку,- відповіли. 
Олена здригнулася. •Так, це його голос•. 
- О, ще й дівчинку маленьку маємо! - говорив 

Степан, нахилившись до Улянки. 
Сорочка на його грудях була розстібнута, а ва шиї 

виднівся великий досить хрестик на срібному лан
цюжку. Як Степан нахилився до У лявки, дівчинка 
завважила цей хрестик. 
-А що ви маєте? 
- О, цього дітям не можна ... 
-Покажіть тільки. 
- А я вас поцілую! - і обняла його руками за шию 

й поцілувала. 
- Мамо, мамо, це хрестик. Такий, як у церкві, 

тільки маленький, дивись, мамо! 
Олена ще й далі стояла біля воза. Степан підняв 

голову. 

-Оленка, моя Оленка! Оленка!- кивувся до веї.
Невже це правда? Невж~ це справді ти? 

Усі замовкли. Дивились ва щастя людей, які знай
шли себе через стільки років. Дід Максим стояв як в 
землю вкопаний, велика сльоза блищала під повікою. 
Шарпнув вуса і спустив очі вниз. Дядько Микита 
роззЯвив рота ще ширше, як звичайно. 

- Диви, диви! А що це за диво? - пробурмотів. 
А Степан і Олев~а не бачили нічого і не чули. Оленці 

сльози котились мов горох, Степан був трохи блідий. 
- Мамо, мамо, ходи! 
- У лянко, ти знаєш, хто це є? 
- Так, дядько Степан. 
- Ні, дитино. Це твій батько, що ти за нього 

щовечора молилась, щоб Бог хоронив його. Бачиш, 
Бог добрий, вислухав твої молитви. І тепер твій батько 
буде завжди з тобою. 
-То ви мій тато? А чому ви мені скорше того не 

сказали? Тату, а даси мені цей хрестик? Дай, тату! 
-Як виростеш велика, тоді я тобі його дам, згода? 
Денис побіг до Білої Зірки, що стояла в загороді, і 

приглядався до всього здалека. В цьому замішанні на 
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нього ніхто не звертав уваги, аж тепер дід Максим 
нагадав. 

- Денисе, гей, Денисе! А де ж ти бував? 
-Ой, діду, ви знаєте, він мою Уляну знайшовІ-

і почала Олена розповідати усе, .як було. 
До пізньої ночі говорили і наговоритись не могли. А 

потім порозміщувались .як могли і поснули ... 
Роздягаючись до сну, Денис відчув, .як щось випало 

йому з кишені. Глянув: камінчик .якийсь, та дивний. 
Він вже десь такий бачив. Ах, так, він бачив, це ... 
це ... одна перлина зі скарбу королеви КаїІ Як же вона 
туди попала? Він же не брав звідти нічого! 

І раптом згадав сон, що йому снився, коли він їхав 
у кану. Йому снилась сама королева Ка.я, що наче 
сонце сіяла. Вони казала: маєш від мене подарунок, 
стережи його, і він принесе тобі щастя. 

Нове життя в оселі хоаахів 

В оселі козаків гуло. Кипіла робота, ліс здригався 
від ударів сокир, бринів від звуків пил ... Козаки 
рубали дерева під будову нових хат. Оглядали, 
вибирали, а потім назначували щокращі й рівніші і по 
черзі клали на зем,71ю. 
·• -Ось .який гарний дуб. Старий, але дивіться, .який 
рівний. Пригодитьс.я. Щоправда, одне дупло має, там 
високо, але це не шкодить, - говорив дід, що ко
мандував усіма роботами.- Гей, Степане, давай сокиру! 

І замахнулись обидва: і дід, і Степан. Під сильними 
ударами дуб ледве здригнувся. Але з дупла виставила 
голівку білочка. Мабуть, хотіла подивитись, хто це 
порушує спокій її родини. Люди, багато людей. Невже 
і це Дерево зрубають? 
Денис сидів на зрубаному пні і обтісував галуззя. 

Нараз щось шмигнуло йому попід ноги. Це білка, 
велика білка. А що вона має у мордочці? Маленьку? 
Малесеньку білочку ... Денис скочив, щоб наздогнати, 
але хто дожене швидконогого стрибунця? Тільки 
пушистий хвіст шмигнув у повітрі, і білочка опинилась 
на сусідньому дереві. 
Сокира рівномірно, поволі, але послідовно пере-
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тинала пень старого дуба. За хвилину-другу круглі 
очка знову з'явились недалеко Дениса. Знову білка? 
Невже та сама? Тільки вже маленької не було. Денис 
підвівся, білка зникла, а за хвилину вже сиділа на 
дереві, ніби готуючись до стр:ИбІSа на старого дуба, що 
ось-ось мав впасти. Страх переД людьми стримав їі на 
хвилину, aJJe ненадовго. Білка знову стрибнула і 
зачепилась за велику гілляку дуба, що хилився додолу. 

- Набік, набік! Дуб падає! - крикнув дід Максим. 
А білка, наче не свідома великої небезпеки, 

блискавкою перескакує галуззя і всувається в дупло ... 
-Там білка, там білка, дивіться!- крикнув Денис, 

показуючи на маленьке звірятко, що зачепилось 
лапками за кору під звисаючим листям і, хвилинку 
затримавшись, втупило оченята в людей, що стояли 
внизу. Невже хотіла маленька білочка про щось їх 
просити? Хотіла, та не могла, бо люди не розуміли їі 
мови ... Розгублено й налякано пищала і, здобувтись 
на відвагу, залишила свою листяну охорону й почала 
спускатись в дупло. Ще мить ... та ні, дерево з гуком 
впало на землю. Великий, розлогий дуб приеловив 
собою малесеньке тіло білки. 
Денис кинувся між галуззя. Невже білка мертва? 

Він не бачив, щоб вона стрибнула. Чому вона так 
вперто трималась дерева. Ось тут вона, притиснута 
гіллякою. 

- Тут білка, тутІ 
Дядько Степан підняв гілляку, а Денис намірився, 

щоб зловити білку. Вона на мить спробувала стрибнути 
убік, але потім знову впала на листя зрубаного дуба. 
Денис взяв їі на руки, білка запищала, наляканими 
очима дивилась на хлопця. · 

- І чого вона так за це дерево чіплялась? -
дивувався Денис. 
-А може, в неї маленькі у дуплі? - сказав дід 

Максим. 
-Ні, вона маленьке винесла, я бачив. Ось на це 

дерево, в зубах несла. 
-Ану, погляньмо.- Поліз старий козак до дупла. 

Встромив руку і витягнув звідти щось маленьке, наче 
котенятко . . 
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Білка заворушилась. 
-Не бійся, нічого тобі не буде. Діду, дайте свою 

шапку. 

Всі козаки зібрались довкола і приглядались, як 
Денис робив з дідової шапки гніздечко зраненій білці
мамі і ії маленькій доні. А потім всі, як шістьох їх 
було, почали вилазити на інші дерева і шукати ще 
одного білченяти. Навіть дід Максим забув за поспіх 
у праці і почав драпатись на дерево. Невисоко міг 
вилізти, бо старий уже був, але нижчі всі перешукав. 

- Ні, не видно. Де це чортове насіння? Ану, 
Степане, полізь вище, може, там десь заховалося. 
Таке маленьке, згине без мами. 
-Воно напевно на цьому дереві, -сказав Денис.

Дядьку Микито, потримайте шапку, але обережно! -
І поліз на дерево. 
Взяв білочку в руку і почав злазити з дерева. А 

потім поклав до старої білки в шапку її другу доню. 
-Ну, небагато ми сьогодні зробили,- сказав дід 

жартуючи, - зате цілу родину до хати придбали. 
Всі пішли домів. А там вже Марійка, Яринка, Олена 

і Улянка годували білок горішками. Стара білка не 
дуже вірила тим пестощам, але не могла рушитись, бо 
в неї нога була потовчена. Зате маленькі білочки 
хрупали горішки, аж мило було дивитися. 
Незабаром• побудували вже нові хати. Зараз біля 

Іванової хати стояла хата для Грицька, а дальше для 
- Петра і Софії, трохи збоку дядько Степан заложив 
своє господарство. Постала ціла вулиця, росли щораз 
то нові будинки, а за ними розлягалось поле. Ще, 
власне-, не поле, а зелена левада, що восени мала 

перетворитися в родючу землю. 

Всі працювали разом, допомагаючи одні одним, й 
ніхто від нікого не вимагав заплати. Дід Максим 
радів. Ось тут буде їх село, тут буде їх земля, тут їхня 
Україна, яку зі собою в серцях привезли. 
Урожай збирали всі разом. Небагато того було на 

стільки людей, але ловили звірів і шкірою доповнили 
запаси на зиму. . 

- Боюсь, що голодна буде цього року зИма, 
говорив дід.- Багато нас, а збір хоч добрий, та 
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замалий. Та якось Бог дасть. Як є хліб і вода, козакові 
не біда! 
Осмалені останки фортеці чорніли здалеку. Ніхто 

туди не заходив, крім Ораяга. Індіянин вештався по 
руїнах цілими днями. Чогось шукав. 
Восени поіхали дядько Микита і Степан до міста. 

Возом поїхали, забрали трохи шкір, щоб виміняти на 
потрібні речі. Але і шкір було мало, Ораяг просив їх, 
щоб ще трохи зачекали: •Ораяг каже - не їдь ... ще 
не їдь ...• І дальше крутився по фортеці. Але час 
наглив, зима ось-ось, а тут і одежі теплої треба, і солі, 
і багато іншого. Поїхали. Накупили що могли. Дядько 
Микита проміняв ще свої новісінькі чоботи на багато 
кораликів, ножів, гудзиків і іншого барахла. 

- А нащо тобі, Микито, того дрантя? Краще б щось 
путнього купити. 

- Вже я знаю, що роблю, - відповів, як звичайно 
поволі, ніби важив кожне слово.- Ще конче кольорової 
матерії мені треба, та вже нема за що купити. Хіба 
позичу у свахи, а Марійці віддам. 
Навезли добра до хати і до господарки, ще пару 

свинок, і корову, і одежі теплої кожному потрохи. 
- Ех, якби шкір більше було, то можна б все 

купити. А так, дивіться, Микита без чобіт вернувся! 
-говорили. 

- Буде шкір більше, буде, побачиш! - говорив 
дядько Микита, розкладаючи свій крам.- Марійко, 
поший мені велику торбу, як тільки пошию собі нові 
чоботи, піду поміж індіян. Крамарем буду. 
Зима важка була, точно, як передбачував дід Максим. 

Не було що їсти, снігом замело так, що не можна було 
нічого вполювати. На кукурудзяний муці, і то лиш 
раз у день, доводилось жити. А тут з'явився новий 
гість: маленький хлопчик, Павлусь. Син Марійки й 
Івана~ 

Степан, Юрко, Микита і Денис бродили лісами, щоб 
щось вполювати. Часом принесуть зайця, а зрідка -
серну. 

Дід Максим посумнів. До кінця зими ще далеко. 
Далеко до нової їжі. Невже прийдеться тут намарно 
пропасти? 
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Навіть Улянка зажурилась. Щораз підходила до 
білочок, що грілись на полиці, і питала: 
-Хочеш горішка? А .я вже не маю ... 
Ора.яг теж тулився коло козаків. Дід Максим не 

казав нічого, хоч одним ротом було більше, а харчів 
щодня ставало менше. 

Н есподіван,а поява Ля Саяя в 

Ріадвян,ий вечір 
Різдво· перебули ще с.як-так. Жінки призбирали 

потрохи всього, щоб .як слід приготувати Святу вечерю, 
щоб прийняти, .як годиться, Боже Дитятко. 

- Бог допоможеr - говорила мовчазна Софі.я.
Так, .як допоміг нам вирватись від бусурманів. Зрадили 
вони нашого гетьмана, людей в .ясир позабиралиr Вже 
хіба тут нічого гіршого нас не зустріне. 

- А навесну, .як Бог дасть дочекати, - докінчила 
Олена, - руки по лікті у роботу, і вже тоді нам ніщо 
не буде страшне. 
Олена завжди всіх потішала, дл.я неї найгірше вже 

минулося. 

Як же інакше цьоге року святкували Різдвоr Повна 
хата людей. Всі прийшли бажати •щастя, здоров' .я і, 
дай Боже, витриматиf• А потім колядували у всіх 
хатах. Денис ~ У л.янкою обійшли всі хати по кілька 
разів і всюди •Бог Предвічний ...• співали. 
Гомоніла староукраїнська мелодія в цей святковий 

вечір в американських диких лісах. 
Чи то пісня, чи щось інше звабило в пізній вечір 

подоро~нього до хати на горбку. І не самого, з ним був 
пес і молодий інді.янин. 
-Пустіть у хатуf- Просив втомленим голосом по

французьки. 

- Заходьтеr- відповіли зсередини. 
Подорожній сів на лаву. Весь був обмерзлий і 

засніжений. Софія кинулась подавати їжу. Нараз за 
вікном, вже не знати котрий раз, залунали два дитячі 
голоси - •Нова радість стала ... • Подорожній підняв 
голову- наче ангели співають. Як добре, і затишно, 
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і споюино в цш хаті... Примкнув очі і слухав ... 
слухав ... Нараз коляда увірвалась! 
-Хто це співав? 
- У нас сьогодні Різдво, - пе.Ьснила Софія.- Діти 

колядують. 

Повіки подорожнього щораз опадали на очі. Індіянин 
сумно дивився на свого· пана. 

-Може, спочините? Вам спати треба. 
-Часу нема!- відповів. 
Нараз у хату вбіг Денис, а за ним Улянка. 
-Вечір добрий, дайте пиріг дов ... Мес'є, Мес'є, а 

ви звідкіля тут? 
-Денис? - відповів чужинець.- 0 ... це добре, 

добре. Ти живий? А я думав, що нещастя скоїлось тоді 
там, на озері. 

- Куди ви йдете і звідки·? Ви, може, хворі? 
-Не хворий, а втомлений. Може, вже цілий місяць 

ідемо. Були ми в землі іліиоїв, і вийшло так, що мушу 
вертатися. Мушу йти валаднати деякі справи. 

- Ходіть до нас, до хати діда Максима. До того, що 
вам воду в фортеці знайшов, пам'ятаєте? 
Пішли. За хвилину до діда знов посходились усі з 

цілої оселі. Марійка навіть Павлуся принесла. 
- Ого, то вас тут більше тепер. 
- З-за моря приїхали? 
- Так, з України, - пояснив Петро.- Бо бачите, 

багата наша земля, родюча, золота земля, і кожний 
зайдадля себе загарбати хоче. Забагато ворогів Україна 
має, а замало згоди внутрі. І ось ми тут знайшли собі 
притулок, у чужих лісах, щоб вижити, щоб 
перетривати ... 

- І я по тих лісах волочуся, все нових земель 
шукаю. Щоб прапор французький мав більше простору, 
щоб нове життя ось тут збудувати. 

- Ви і ми. Ви тут, щоб збудувати, а ми, щоб легше 
дихнути, - сказав задумано Петро.- Так чи інакше, 
а будувати будемо разом нове життя в диких, 
непрохідних лісах. 
Мес'є подивився уважно на Петра. Його в~елови і 

спосіб думання зацікащши славиого француза. Дід 
Максим дивував його своїм небуденним життєвим 
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досвідом, своїм здоровим розумом. Денис - своєю 
відвагою, шляхетністю і спритом. Всі інші козаки -
своїм спокоєм і послідовністю. А тепер цей Петро із 
своєю філософією. Знанням і глибоким підходом до 
важливих питань життєвих. Дивні ці люди з-над 
Дніпра. Такі інакші! З такими не страшно було б 
голіруч по сонце сягнути. А однак чогось їм недостає? 
Чого? 
Покріпившись і відпочивши, .рушив Ля Саль в 

дальшу дорогу. 

- Я ще тут буду. Я так легко не зрікаюсь своїх 
намірів. Хай десять разів, а буду пробувати. Або 
загину, або своєї цілі досягну! 
Від останніх відвідин Ля Саля, що так несподівано 

в Різдвяний вечір з'явився в оселі козаків, минуло 
чотири роки. Денисові :вже вус засіявся, а Улянка 
великою дівчинкою стала. Золоті кучерики, сплетені 
в дві коси, спадали на плече, д~вгі вії заздрісно ховали 
сині, наче небесна блакить, очі. Трішки задертий 
носик, червоні губки і дві ямочки заповідали, що з неї 
славна красуня виросте. Степан і Олена доглядали їі, 
як ока в голові. Все, чого тільки захотіла, все мала. А 
весела була, мов пташка, все жартувала. 
·• Всі любили їі за'добру вдачу. А Денис? Ні, він не 
буде ніякою дівчиною голови собі завертати! Його 
манить ліс, простір, пригоди! Його мрія - поїхати з 
Мес'є, відкривати нові землі, здобувати світ ... 
За чотири роки багато змінилось в оселі козаків. 

Приїхали ще нові люди, ще більше хат побудували, 
ще більше землі взяли під управу. 
Дядько Микита на самому роздоріжжі збудував собі 

хату і там завів крамницю. Тепер вже в нього всього 
повно: плуги, сокири, і сіль, і перець, мука, цукор, 
цвяхи й матеріали, - одним словом усе, чого треба 
Для господарства і прожитку. 

Індіяни також заходили до крамниці дядька Микити. 
Міняли шкіри за ножі, на тонку матерію, а перш за 
все - за коралики. Приглядались індіяни білій кра
суні, що ще, властиво, дитиною була. Особливо один 
з великого села, що в три дні дороги від оселі козаків, 
було, частенько заходив, оглядав речі і щонайдорожчі 

144 



шкіри в У л.янки міняв, бо У л.янка частенько допома
гала дядькові Микиті в його крамниці. Коли дядько 
Степан довідався про цього інді.янина, заборонив 
Ул.янці заходити до крамниці і 'більше стеріг їі. 

Ора.яг далі жив біл.я козаків, але вже не .як гість. Він 
вже наче належав до родини. В ту пам' .ятну голодну 
зиму, чотири роки тому, в ту першу зиму, .як приїхала 

з України Улянка, десь зараз по Різдві, у козаків не 
стало харчів. Ще могли видержати тиждень чи два, 
але не більше. Дядько Степан з іншими козаками і з 
Денисом бродили глибокими снігами в погоні за 
звіриною, але дуже часто зовсім без успіху. Ора.яг не 
ходив з ними, він весь час блукав по фортеці, чогось 
шукаючи. Перекидав обсмалені стовбурі, відгортав 
сніг, розкопував замерзлу землю, шукав від ранку до 
ночі, аж раз прибіг в хату весь червоний. 
Денис сидів на лавці під вікном. У нього на долоні 

блищав камінь. Той самий, що його приніс з печери 
королеви Каї. • Чи годиться тримати в таємниці таку 
дорогоцінну річ, коли всі від голоду примирають? От 
Улянка вже зовсім хвора!- думав.- Невже у місті 
не проміняють його? • -І жаль стало йому маленького 
камінчика, що лежав у нього на долоні. Камінчика, 
що мінився всіма барвами веселки. Він мав принести 
йому щастя, а тут треба його на хліб промін.яти. 
Поволі встав, затиснув в долові своє щастя і збирав-

ся підійти до діда. 
-Денисе, п-е-с ... Денисе! 
Хлопець вийшов надвір. 
-Є!- майже крикнув Ора.яг.--- Є. Тільки Ора.яг не 

знає ... Ходи скоро, Денисе! Ходи! 
- Та йду, вже йду! 
Пішли обидва до фортеці. Ора.яг побіг прямо до 

І(упи почорвілих решток магазину. За ними земля 
була вже очищева від снігу, під стовбуром обсмалевого 
зісохлого дерева стояв Ора.яJ::'. 

- Дивись тут! Тут скарб Ора.яга! 
- Нічого не бачу. Чи тобі не примарилось з 

порожнього шлунка? 
- Подивись добре, бачиш? Дивись ... 
Денис глянув ще раз. Земля, щоправда, нерівна в 
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тому місці, ніби замерзлі свіЖоскопані скиби. А там 
що вистає? Кусок шкіри? Нахилився. Так, шкіра, і то 
боброва. 

- Там багато їх є, багато. Але як їх дістати? Кажи, 
може, ти знаєш? 

- Багато, кажеш? А чиї це шкіри? 
- Ораяга. Це все Ораяга шкіри. 
- Ну, то хіба до весни треба почекати, аж земля 

розмерзнеться. . 
- Ні, тепер треба! - і вхопив Ораяг лопату і почав 

розкопувати замерзлу землю. 
- Чекай, так нічого не зробиш. Хіба окропом 

розм'якшити, - порадив непевно Денис. 
Розклали вогонь, знайшли заіржавілу посудину і 

гріли воду ... 
Зливали окропом землю і копали, аж врешті 

докопались до стосу шкір, зложених у вистеленій 
сухою травою ямі. Багато було добра. З двадцять 
бобрових шкір, кілька ведмежих і лисячих. 

- Так, це справжній скарб, - сказав Денис, -
великий скарб. Шкода тільки, що їсти не можна. 
Ораяг підняв голову і подивився на хлопця. В його 

очах блиснула радіс.ть. 
•- МоЖна, все можна. Їдьмо в місто ... 
-І що? 
- І проміняємо на муку і всі будемо мати що їсти. 
-Ти справді?- зрадів Денис.- Ти, Ораяг, віддаси 

ці шкіри для усіх? 
- Для добрих людей Ораяг добрий! 
ВовтузИJШсь з тими шкірами до пізиьоrо вечора, а потім, 

як вже всі поснули, запрягли коней до саиок і поїхали. 
Дід 'Максим таки добре розлютився, коли вранці 

побачив, що Дениса нема. 
- Ані хлопців, ані коней. Що це вони знову, 

вигадали? Невже Ораяг намовив Дениса на якесь 
нечисте діло? 
Але за дві неділі з'явились хлопці, і коні, і сани, 

повні всякого добра: мука, товщ, цукор, каша. Все 
треба, щоб вижити. 
Ораяг обтріпав сніг зі себе і підійшов до діда із 

трохи зніяковілим виразом лиця. 
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- Скоріше не могли, сніг застелив дороги. Ораяг 
знайшов скарб і виміняв його для тебе, діду.- І 
показав рукою на сани, валадовані міхами і мішеч
ками.- Ораяг пам'ятає, що ти; Діду, дав йому свій 
кожух, бо Ораяг змерз, дав Ораягові їсти. Все давав 
їсти і спати дозволив у хаті .. Не вигнав надвір. 

І скінчилась щасливо та пам'ятна зима, що грозила 
нещастям. Скінчилась щасливо завдяки Ораягові, 
який відцячився козакам у найважчу для них хвилину. 
І власне тоді Ораяг став членом великої рідні козаків
виселенців з України. Він вже й говорити по-їхньому 
навчився і звик уже до всього, що вони робили. Тільки 
ніяк не міг навЧитися ходити в чоботях, що їх йому 
з вдячністю дядько Микита пошив. Вони стояли в хаті 
на полиці, але нбрати їх не відважився індіянии до 
кінця життя. 
-І не треба,- казав дід Максим.- Вродився ти 

індіянином в мокасинах, так і залишишся ним. Це 
тобі ніяка кривда, як серце в тебе шляхетне та щире 
і голова відверта. 

І так чотири роки минуло від того часу. Все змінилось, 
все, так би мовити, вросло в нову землю. І знову 
прийшла зима, знову замело снігами. Та нестрашно 
було тепер козакам зустрічати білу гостю, хоч вона 
готувала для них, а радше для Дениса, велику 
несподіванку. 

П оверн,ен,н,я фраичуаів 
і відбудова форту 

Улянка в білому кожушку, в чобітках та зеленій 
хустині на ясних косах, вся обсніжена, заходилась від 
сміху. 
-Ха-ха-ха! Дивись, яку бабу Денис зліпив! Ха-ха

ха! А чому ти їй ніс такий кирпатий зробив? 
- На твій задивився! 
- А хіба ж мій такий? - видула губки Улянка. 

Так, справді у неї кирпатий носик. Але вже не такий, 
як у тієї снігоної баби. 

- Ось і хустка на голові, і вже зовсім Улянка! -
дражнив її Денис.- Ще тільки мітлу в руки ... 
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-Ох, ти поганий ... 
І почали бігати одне за одним, аж на вулицю 

вибігли. Крик такий зчинили, що годі. . 
Дорогою до крамниці Микити ішов індіянин. Ніс зі 

собою шкіри. Молодий, стрункий, з чорними як 
вуголь очима. Пристанув і задивився на дівчину. Він 
вже її не раз бачив у крамниці Микити, але тепер вона 
чомусь туди не заходить, хоч він тільки для неї туди 
приходив. Сьогодні ненароком їі зустрів. Зарін був 
першим воїном в селі індіян, всі дівчата за ним 
пропада.Jіи і кожна мріяла бути тією щасливою, яку 
він вибере. Але Зарін тільки одну мав усе на думці: 
русяву, білолицю дівчину з оселі чужинців. 

- Пожди, я тебе зловлю! - кричала У ляпка. - Ох, 
- скрикнула ще раз, коли в руки індіянина влетіла. 
-Не бійся, я тобі нічого злого не зроблю!- сказав 

він м'яко. У ляпка розуміла вже трохи іидіянську 
мову. Пристану ла, спаленіла. 
-Я знаю, що ти нічого злого мені не зробиШ. Я 

тільки злякалась, бо не сподівалася. 
-У лянко, УлянкоІ-гукав Денис.- Ходім кінчати 

бабу ліпити, У лянкоІ 
Улянка побігла, а Денис бачив, що бистрий погляд 

інДіянина побіг вслід за нею. І, м9же, був би Денис 
звернув на це більшу увагу, коли б не підбіг Ораяг з 
другого кінця оселі. 

- Хтось їдеl Багато людей їде! Ось тамІ Французи! 
І справді, їхало багато людей. Дійсно багато, і всі 

вони до старої, спаленої фортеці прямували. Денис 
побачив високу постать Ля Саля, побачив чорний 
капелюх отця Рене і багато чоловіків, і жінок та дітей. 
СпалеВий форт знову ожив. За декілька днів все було 

почищено, що важніmе направлено, частокіл доповнено. 
Отець Рене, коли вперше побачив Дениса, не впізнав 

його. 
- Невже це справді ти, мій сину? Так, так; Літа 

йдуть, і ось з малого хлопчика вже зробився майже 
дорослий чоловік. 

- Бачив, Денисе, я своїх планів не змінив, -
говорив Ля Саль.- Я таки збудую тут корабель і таки 
дістанусь до великої ріки, як Бог допоможе. 
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-І я з вами,- сказав.- Візьмете мене з собою? 
- Візьму, візьму. Нам добрих воїнів все треба. А 

може, ти вже забув, як пістолею qрудувати? Індіяни, 
Чую, дали вам спокій, не турбували вас, тому й не було 
з ким воювати. 

Денис вийнЯв пістолю і вцілив просто всередину 
обгорілого дерева. Та так швидко це зробив, що Ля 
Саль здивувався. · 

- От і добре! Я тільки жартував. Я знаю тебе, 
хлопче. 

4 Як тільки почали танути сніги, Мес'є вирушив у 
дорогу. Денис і Орая:Г були членами його експедиції. 
Не всіх людей забрав Ля Саль. З двадцять їх залишилось 
у фортеці будувати корабель під проводом Андре. 
Вони мали чекати дальших розпоряджень від Ля 
Саля. 
Денис врешті діждався тої хвилини, коли він піде 

в незнані краї, повні романтичних пригод. І ось 
прийшов той день довгожданий. Тільки чому в Дениса 
на хвилину згасла радість ув очах і то якраз тоді, коли 
він прощався з Улянкою? Чому тоді перший раз наче 
прикро йому було, що він їде? Чи, може, тому, що·в 
очах Улянки сльози блищали, коли вона говорила: 
•Тут без тебе сумно буде ...• 
Поїхали... ледве крига звільнила зі своїх обіймів 

води ріки, перші квіти стидливо почали виглядати з
під снігу~ Понеслось кану серединою ріки, а в них 
повні енергії і життя, жадні пригод молоді люди і 
один старенький отець Рене. 
Улянка довго стояла на березі й дивилась вслід. 

Стояв і дід Максим. А Денис теж довго дивився на 
берег, де маячіли дві постаті, і чомусь тепер прийшов 
йому на думку Зарін, індіянин, що був раз задивився 
на Улянку. А Денис нікого не остеріг, не сказав, щоб 
були уважні, щоб пильнували Улянку. 
-А мені яке діло до Улянки? Я ж їду в (),віт шукати 

пригод. Іду зі своїми лицарями. 
Перших кілька днів все було спокійно. Вдень води 

несли кану все вперед і вперед, а вночі високі кущі 
давали їм захист і відпочинок. 
Ставало чимраз тепліше, сонце більше припікало, 
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дерева щораз густіше по~ривалось зеленню, ліси 
заходились співьм пташні. Іхали на південь. 

Ріка, .якою плили, за міркуванням Л.я Сал.я -
землею і.Ліноїв, мала довести їх до великої ріки. По 
обох її боках стояли зрідка оселі інді.ян. Ріка швидко 
несла легкі кану вперед. 

- Сьогодні треба подбати про запаси в дальшу 
дорогу. Як лиІШІМо землю іліноїв, невідомо, що нас чекає. 
Причалили до берега, розтаборились. Ора.яг пішов 

розвідати околицю, а решта готувались на полювання. 
- Там село інді.янr - кричав вже здалеку Ора.яг.

Там мусить бути село, бо .я бачив, .як індіянии з оленем 
на плечах побіг в ту сторону. 

- Спробуємо. Може, дасться що виміняти, -
сказав Л.я Саль. Забрав ножі і коралики на виміну і з 
отцем Рене подались у вказаному напрямі. Денис з 
рештою залишився стерегти човнів. 
Десь підвечір здалеку показалась група інді.ян. Усі 

вони були з луками в руках, а їхні крики не ворожили 
нічого доброго. 
-Кану на водуf- скомандував Денис.- Близько 

одне до одногоr 
Всі стояли з готовими до стрілу пістолями. Денис 

пам'ятав, що Мес'є наказував не встрягати в боротьбу 
з індіянами, тільки на випадок оборони ... 
Індіяни зближались, а вода несла кану з білими 

серединою рjки. Індіяни затримались... У кожного 
білого в руці пекельна машина. Відважні білі (а 
індіяни цінять відвагу) просто на них пливуть. Стов
пились червоношкірі на березі і не зачіпали смільчаків, 
як вони, всі разом, виструнчені, з лискучою зброєю в 
руках\ понеслись попри них. За закрутом ріки 
затримали кану, щоб підождати Мес'є. Чому ж й01;о 
так довго немає? 
Нараз почувся постріл. Це Мес'є взиваєr Чи ж би не 

на поміч? 
Денис, Ораяг і ще кілька пішли за відгомоном 

стрілу, а двоє залишились сторожити кану. 
Село інді.ян було недалеко. Індіяни приготували 

пир для них, а Мес'є вистрілом дав знати, щоб усі 
прийшли. Усі, крім тих, що лишились сторожити. 
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На зеленій мураві, застеленій киЛимами, засіли усі 
до вечері. Жінки, з тісно сплетеними косами і 
стрічками в волоссі, подавали варену кукурудзу і 
паляниці, печені на гарячому камені, а потім nринесли 
довгу посудину, на якій лежала в одному куску 
спечена така ж сама довга риба. Дивувались чужинці, 
бо риба напрочуд смачна була. 
А господарі запрошували усіх переночувати. Та так 

щиро просили, що Денисові видалось це підозрілим. 
Невже засідку якусь готують? 
Видно, і Мес'є не довіряв, бо, роздавши коралики і 

вимінявши решту •дорогоцінностей• на му~у, 
кукурудзу, пішов зі всіма пізно увечері до кану. 
Тим разом їхали вночі, бо індіяни сказали їм, що 

велика ріка недалеко, ще, може, зо два дні плавби. А 
там живе знайоме їм плем'я, вони їм також харчів 
продадуть. 

Плили. Не за два, а за чотири дні побачили великі 
води, наче море. Другого берега оком не доглянеш! 

- Оце й ріка, якої я шукав! - сказав Ля Саль. -
Могутні води, зелені левади! Довкруги над вами тепер 
покров короля Франції! 
Денис дивився на великі води, що ліниво плили на 

полудне. Брудно-сіра маса поперетинана зелено-сииіми 
струями, час до часу внетрибувала риба, птахи літали 
низько. Це та довгождана ріка! 
Затримались. 
- Тут збудуємо форт. Міцний, щоб охороняв цю 

землю. Це буде перший форт над великою рікою, а за 
ним і інші виростуть. Ген уздовж аж до моря. 

І зараз-таки взялись до будови. 

Весна настала. Гарна й тепла. Праця в полі і біля 
домів зайняла всю увагу мешканців козацької оселі. 
Знову закипіла пожвавлена праця, знову видирали у 
природи щораз то більше землі під управу, знову 
орали, сіяли ... 
Улянка не ходила в поле. Вона поралась біля дому. 

Хату привела до порядку, потім полуденок батькові і 
матері приготовляла, в поле виносила, а потім у 
квітнику біля хати лад наводила. 
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•Тут посаджу собі троянди. Тітка Софія має такі 
гарні, обіцяла дати нащіпку. Шкода, що нема Дениса. 
Сумно без нього. Та чи вернеться він? - думала 
'Улянка, ідучи з відром до ріки по воду.- Вже так 
довго його немає. Ось яке вже збіжжя високе, а як він 
від'їздив, то озимина ледве виглядала з-під снігу•. 

- Ох! .. - нараз крикнула. 
Несподівано якась рука вхопила їі за стан, а друга 

затулила рот. Відра покотились по скелястому берегу 
в долину, одне з них зачепилось за кущ. Перелякані 
очі побачили над собою обсмалене лице Заріиа. Вухо 
вловнло легкий свист. З недалеких кущів вибіг кінь. 
І за хвилину 'Улянка, вже з затуленим ротом, сиділа, 
а радше лежала на коні, який біг до лісу. 

- Зарін добрий, Зарін візьме тебе за свою скво, до 
себе в тепі. 
Проїхали добрий кусень лісом, потім звернули на 

поляну, а далі знову лісом. 'Уляна не знала, що їй 
робити. Втекти не може, хоч би який слід по собі 
залишити. І непомітно скинула з волосся на землю 
стрічку. 
А як увечері вернулися Степан і Олена з поля, довго 

кликали 'У лянку. Але ніхто не відзивався. В оселі 
вдарили на сполох: вкрали дівчину, Степанову 'У лянкуІ 
·• Дивувались люди, що таке сталось? Їх же індіяни 
від довгого часу зовсім не зачіпали. Деколи тільки 
якусь малу рІКоду зробили, нічого великого. 
Хто б це відважився? Хто вкрав 'Уляику? 

Cmpiчw:a У яян,w:и в яісі . 
- Мушу вислати когось з-поміж нас до фортеці н8д 

НіаІ'арою, - сказав одиого дня Ля Саль.- Не більше 
двох людей, бо тут мені їх треба. 

- Чи дозволите мені бути виконавцем вашого 
доручення? Ми підемо обидва з Ораягом. Не заба
римось, - це Денис зголосився, а Вовк, що завжди 
був біля нього, заворушився. 

- Чому якраз ти? Затужив за своїми? - жартував 
Мес'є. · 

152 



- Зарін добрий, За рів: візьме тебе за свою скво ... 
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- Ні, тільки ... тільки, ..,- зам' .явс.я Денис, - я забув 
їм щось важливе сказати. 
-Ну, добре, добре! В таких мандрівках ти більш 

досвідчений, ніж інші. Іди, тільки будь обережний. 
Не задавайся з ніким, обмивай небезпечні місця і 
скоро вертайся. 
Ще було зовсім темно, .як Денис, Ора.яг і Вовк 

вирушили в дорогу. Дорога далека, важка, але Денис 
з місця наказав поспішати. Думки ва давали йому 
спокою. Чому він не сказав нікому, щоб уважали ва 
Ул.янку, чому він не сказав про Заріва? Ох, щоб 
тільки не запізно прийшов! 
Йшли, йшли .як тільки могли швидко. Трималися 

здалеку від індіянських осель. Мивали дні, мивали 
ночі. Денис, втомлений непереривним маршем, нічого 
не говорив. Ораяг дотримував його кроку і дивувався, 
що сталося Денисові? Але не питав нічого. 
Аж врешті почали ваші подорожні пізнавати 

околицю. Вже звали, що ще два дні дороги, і вови 
побачать водоспад. От сюди веде дорога до індіянського 
села, де живуть севеки, а там табір людей Орлиного 
Ока. Денис, втомлений, ліг під кущем . 
• - Спочвемо трохи. Може б, щось з'їсти, Ора.яг? 
-Можна, можна. Розклади вогонь, а я зараз .. ~- і 

Ораяг звик у лісі. 
Денис по111ав збирати сухе гілля. Що це лежить? 

Синя стрічка? Така, як в Улянки ... Невже щось лихе 
трапилось з нею? Невже запізно . прийшов! Сив.я 
стрічка У л.янки! Тут на два дні дороги від ріки? Тепер 
літо щойно почалось, всі зайняті в полі, невже У л.явка 
сама так далеко забрела?- міркував Денис, і .якесь 
лихе прочуття заволоділо ним. 

- Ораяг, Ораягr - закликав, приклавши рукИ до 
губ.- 0-ра-а-.я-.я-г ... 
Індіянии за хвилину з'явився. 
-Дивись, .я тут знайшов синю стрічку. Це У л.янки ... 
- Зарін, Зарін її вкрав! Ораяг бачив, як вів за нею 

очима водив ... 
- Додому більше ніж один день дороги, шкода 

часу. Ходім до села сенеківІ - запропонував Денис. 
Звернули з дороги та й пішли лісами. 
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Вночі, коли у селі всі спали, Денис і Ора.яг 
прокралися в табір крізь діру в частоколі. Тією ж 
самою, .якою він кілька літ том:у пролазив, щоб знайти 
Набі. Ах, Набі ... Набі! Вона йому допоможе. Ора.яг 
знав тут кожний куток. Ора.яг знав, де був тепер 
Зарін. 

- П-с-с-с ... Денисе, дай .я помащу тебе, щоб1 не 
впізнали так відразу, що ти білий. 

Ора.яг вийняв з кишені .якісь червоні листочки і 
помазав ними лице Дениса. Чорна глина докінчила 
діло. 
-Скинь сорочку!- наказав. 
Наче коти, навшпиньки, полізли просто до тепі 

Заріна. Ора.яг всунувся досередини. Наче нікого нема ... 
Ні, хтось спить. Це мати Заріна, а більше нікого нема. 
Присіли обидва під тепі, чекають. Зарін мусить 
прийти ... Мусить ... 
Щось зашелестіло. Це Вовк прийшов слідом за 

Дениса. 
- Вовк! П-е-с ... тихо! Лежи! - сказав шепотом 

Денис. Вовк знову заворушився. Хтось ішов, ні, хтось 
їхав конем. Ора.яг вийшов назустріч, Денис приліг під 
тепі. 

- Ах, то ти? - залунав в темряві ночі голос 
Ора.яга.- Акуана, .як це добре, що .я тебе бачу. 
Акуана, .я вже вернувся. Ти радієш, Акуана? -шепіт 
ставав ще тихішим. 
-Лиши мене!- почув Денис голос дівчини. 
-Що сталося, Акуана? 
-Завтра Зарін бере собі білу скво! Завтра,- майже 

плакала дівчина.- А .я так його люблю, Ора.яг! 
- Акуана, сестричко мо.я бідна, все буде добре, не плач! 
Денис сів, присунувс.я ближче, щоб краще чути. 
-Скажи, Акуано, де ц.я біла дівчина? 
-Вона в тепі Зеленого Змі.я. Вождь, Зарін і інші ще 

не вернулись з ловів. Завтра ... завтра великаскво їх 
звінчає. 

- Коли вони пішли на лови? 
- Вчора ще. Вчора скво сказала, що вінчання 

такого воїна, .як Зарін, треба звеличати. Веліла при
нести п'.ять оленів. А за ними далеко треба йти. 
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-Ходи!- сказав Ораяг.- Денисе, ходи. Ходи до 
дому Зеленого Змія. 

- Страшно, туди не вільно нікому! А хто це? -
злякалась дівчина, побачивши Дениса. 
-Тихо!- наказав Ора.яг.- Це з другого села. 
І наче тіні пішли Денис і Ораяг, а за ними, ведучи 

коня, Акуаиа. Дім Зеленого Змія був збудований з 
болота і трави, двері заслонені тканиною. 

- Акуаиа! Піди всередину. Скажи білій дівчині, що 
ії Денис чекає. 
-Я боюсь! 
- Іди, якщо хочеш мати Заріиа! 
- Денис чекає, - повторювала дівчина і тихенько, 

наче ласочка, всунулась досередини. 

Довго їі не було, Денисові здалося, що дуже довго. 
Вкінці заворушилось тканина на дверях, і з-за чорної 
голівки Акуани виглянула біле, перелякане личко 
Улянки. 

- Уляико, Улянко!- прошепотів Денис. 
- Денисе, це справді ти? Денисе! - кинулась 

дівчина до нього. Денис обняв ії і притулив до себе. 
У тій хвилині в дверях тепі появилась ще одна 

постать. 

-Я знала, що ти прийдеш,- сказала жінка.- Я це 
знала! 

- Набі! Набі! - це було все, що міг промовити 
Денис. · 
-Це ти вже вдруге тут. Раз не пощастило, запізно 

було ... Але тепер ... Тікайте скоро, бо вже ва день 
пішло. 

- Спасибі тобі, Набі. Спасибі, Велика Скво! -
шепнув Денис. Набі зникла за засЛоноЮ. 
За хвилину з села втікали на конях Денис і У линка. 
Коли приїхали в село козаків, там нікого майже не 

було. Самі жінки і діти. Усі чоловіки вирушили 
шукати Улянки. Але недовго на них ждали. Ораяг, 
ідучи з Вовком за Денисом, стріиув їх по дорозі й 
розказав усе. Що за радість була! Степан пігиав 
стрілою домів, де вже Олена не випускала з обіймів 
~воєї єдиної доні. Дениса вже не було. Він пішов у 
фортецю виконувати доручения Ля Саля. А коли 
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повернувся в оселю, розказував, що Мес'є будує нову 
фортецю над берегом великої ріки. 

- Велика це ріка, дідУ. Така велика, що кінця води 
не видно. 

-Ну, і що далі? 
-Залишить там залогу і з іншими піде далі. 
-Ати? 
- Я мав тільки передати доручення і негайно 

повернутися до нього. Закінчувати форт, а потім 
великою рікою аж до моря. 

- Ідеш знову? - запитала Улянка. Та так якось 
дивно, що всі глянули на неї, а-вона сама спаленіла ... 

- У лянко, я мушу йти. Але я вернуся, напевно 
вернуся. 

Дівчина не сказала нічого. 
- Я, - говорив Денис, - хочу щось тобі залишити. 

Щось дУЖе мені дороге. Щось, що має принести мені 
щастя. - Денис вийняв з мішечка на прудях білий 
блискучий камінь, місячне світло заломилось на ньому 
і відбилось тисячами евітлявих стрічок. 

- Заховай його для мене. 

Денис стає хомендантом 

нового форту 

Недалеко новозбудованої фортеці було село індіяв 
племені нарез. Спочатку дивились вови на білих 
вороже, не довіряли їм. Але подарунки переконали 
їх, що французи ставляться до них щиро і шукають 
їхньої приязні, але літаючий вогонь, який вони вперше 
побачили, нагнав їм таки доброго страху. 

І ось вождь племені нарез, кремезна людина з 
вінцем барвистих пер ва голові, запросив усіх білих до 
свого села ~а гостиву. 

Грали барабани, чоловіки в ди~них масках виводили 
танці, а вождь з почтом сиділи на вистеленім пні 
дерева. Жінки порались біля вогнищ. Дівчата 
соромливо товпились з боків. 

Усі французи, а з ними Денис, Ораяг і Вовк при
містились на каменях, біля почту вождя. 

157 



Вождь плеснув у долові, ва знак, що танці скінчені. 
На землі розстелено килими перед гістьми, і стрункі, 
як сосни, дівчата почали подавати їжу. 
Ораяг задивився на когось ... ва дівчину, що мала 

очі, як вуглики, а уста - як доспілі вишні. Вона 
схопила погляд Ораяга і втекла. Вже ніхто їі не бачив 
того вечора. 

До пізньої ночі тривали забави при вогнищі, а 
вождь варезів пояснював французам, що далі ва 
південь живе жорстоке плем'я івдіян, яке nрисягло 
пімсту. його людям. 
-Вони не щадять нікого,- говорив.- Стережіться 

їх і ви. 
Новий форт над широкою рікою був майже готовий, 

коли Денис і Ораяг вернулися з подорожі. Міцний, 
подвійвий частокіЛ охороняв його від несподіваних 
нападів івдіян. Масивні будинки з каме~ю біліли 
здалеку, бо форт стояв на горбку. 
Серед людей панував веселий настрій, адже Денис 

привіз добрі новини, що форт НіаІ'ара відбудований, 
івді.яви його зовсім не чіпають, бо у вих вождем тецер 
Зелений Змій, син Чорного Змія, того жорстокого. 
ЗеленJІЙ Змій дуже любить свою жінку, велику скво 
Цабі, яка дбає про 'те, щоб їх люди не робили білим 
кривди. 

- Корабель, валадовавий шкірами, із залогою з 
шести людей, виплив уже на озеро, - доповів Денис. 
-Ну, то й добре!- радів Ля Саль.- Може, тим 

разом нам пощастить! 
Однієї ночі Дениса збудив якийсь незвичайний рух 

у фортеці. Відкрив очі, сів ва причі ... 
Надворі метушня. Ось Ораяг біЖить. 
- Денисе, ,вставай. На село парезів напали якісь 

чужі люди. Диви, які відблиски від пожежі. 
В одну мить Денис був готовий до оборони. Крики 

й зойки робили темну віч ще страшвішою. Червова 
заграва вказувала їм напрям. Спішились, хоч знали, 
що може бути вже запізно. 
Нарез вже не було селом, одна руїна. Хати з 

солом'яними стріхами горіли, як смолоскипи, а між 
ними йшов рукопашний бій. 
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Враз залунали постріли. Всі збентежились - і 
напасники, і нападені. 

- Люди нарезf - крикнуц ,Денис.- Всі до мене! 
Біля Дениса почали товпитись молоді і старі індіяни, 

врадувані, що французи прийшли їм на допомогу. 
НапасникИ, збентежені, перестали стріляти з луків і 
почали відступати в другий кінець села. Денис зробив 
трикутник з людей, на кожному йоГQ розі поставив 
француза з рушницею. І тоді рушили вперед. 
Денис намагався вдержати людей нарез під с:еоєю 

командою, хоч дуже важко було це зробити. Чуючи 
нових союзників, набрали вони знову відваги і рвались 
до бою, але рішучі накази Дениса, його відвага і -
найважніша річ, - пекельна машина в його руці 
переконали їх, що мусять зберегти порядок. 
Напасники не здавались легко. Блистіли ножі, 

свистїли затроєві стріли, вогнем плювали рушниці. 
Напасники почали втікати, а людинарез погнались за 
ними. Ураз воєнну метушню і крик прошив болючий 
вереск. Ось там кричить якась жінка, борониться 
якась дівчина, зубами кусає чиїсь руки, що нама
гаються їі зв'язати. Денис стрілив туди, дівча вир
валось, напасник звалився на землю. Та в ту мить 
хтось ззаду скочив на Дениса. Денис замахнувся, щоб 
його відкинути, та жилаві руки стиснули його за 
горло, і Денис втратив рівновагу. Блиснув ніж, та 
тільки драснув Дениса по голові, бо дівча, що стояло 
притулене до дерева, в останній момент скочило мов 
кіт і, вхопивши із землі блискучий віж, всадило його 
в плечі напасника. 
Коли ранок прийшов на землю, застав село 

нарезів вільним від ворогів, але зовсім зруйноване. 
Не було ві однієї цілої хати, не було нічого, сама 
тільки руїна. 
Мес'є не виходив тієї ночі. Лежав хворий. Але, як 

його люди вернулися, про все докладно розпитував, а 
опісля довго лежав, примкнувши очі. Глибока борозна 
на чолі вказувала, що він не спав, а думав ... 

Настав великий день. Посвячення нової фортеці. 
Всі зібралися на площі поміж будинками, довкруги 
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високого стовпа, на якому мав замайоріти французький 
прапор. 

Прийшли теж індіяни зі своїм вождем, подякували 
за поміч, за рятунок. Стовпились в одному куті. 
Отець Рене поблагословив усі будинки, дерева і воду 

в глибокій криниці, а потім сказав, що добрий Бог 
післав сюди своїх слуг, щоб голосили правду про 
Нього, а знак Його, це хрест. І підніс високо дерев'яний 
хрест, що тримав його в руці. Всі французи підходили 
по одному цілувати ноги розп'ятого Ісуса. А потім 
виступив Ля Саль. Він припняв до стовпа французький 
прапор, а його люди підияли прапор високо. 

- Ця земля - власність Франції, цей край - це ще 
один із тих щасливих, над яким розтягається ласка й 
опіка його Величності, короля Франції. Ми її здобули, 
а тепер мусимо стерегТи! Ця фортеця хай буде остоєю 
перед ворогами, хай буде символом сили і могутності! 
А ім' я її святого Луї! Комендантом форту святого Луї 
назначаю хороброго українського лицаря Дениса! 

- Славно! Славно! Хай живе ДенисІ ...:.._ закричали 
французи. 

Денис з перев'язаною головою висунувся вперед, за 
ним піДійшов Ораяг. Хай усі знають, що Ораяг -
найбJІИжчий друг Дениса, коменданта форту святого Луї. 

- Я не сподівався такої великої честі, Мес'є, хоч 
вона сповнює мої мрії. Я невимовно вам вдячний! 
Потім Денис •підійшов до отця Рене, поцілував 

хрест і сказав: , 
- Присягаю виконувати покладений на мене 

обов'язок чесно, вірно і справедливо, якнайкраще. 
Над головою Дениса лопотів прапор. .. 
З групи індіян вийшов вождь нарезів. Його груди 

були голі, на них висіли тільки шнури кораликів, 
штани прикрашували різана шкіра і барвисті взори. 
-Вітаю коменданта французького села, що своєю 

хоробрістю врятував людей нарез. Вітаю вас усіх на 
нашій землі і приймаю із моїми людьми покров 
вашого вождя, короля Франції! 

- 0-о-оІ 0-о-о-оІ - закричали в один голос індіяни, 
схиливши голови на знак ,підтвердження слів свого 
вождя. 
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Комендантом форту святого Луї назначаю хороброго 

українського лицаря Дениса! 



А вождь плесвув у долові, і з гурту вибігло чорняве 
дівчатко, подало два гарні великі калюмети-люльки 
миру. При тому дівчина вимовно глипнула ва Дениса 
і, впавши на коліна, сказала: 

- Мірана твоя слуга. Ти врятував моє життя! 
Ораяг, що стояв недалеко, глянув на дівчину. 

Мі рана, яке чудове ім' я... Мі рана... які в неї очі ... 
Мі рана ... 
А Денис стояв задуманий, задивлений у далекий 

обрій... -



ЕПІЛОГ 

В селі козаків нічого не змінилося. Хіба що воно 
розрослося, постали нові будинки, дітвора бігала у 
садках, граючись в козаків чи в інді.ян. Давні друзі 
постарілись, ·а дід Максим підтоптався і дуже посивів. 
Як він зрадів, коли ·одного дня побачив Дениса! 
Високий, стрункий, обсмалений вітром, станув Денис 
перед дідом. Молодий, сильний. 

- Як добре, синку, що ти приїхав. А я вже думав, 
що ти про старого забув ... 
-А хіба можна, діду, забути. Пам' .ятаєте оте, .як ви 

нам оповідали про Сташка Морозенка і .як його мати 
навчала: •Пам'ятай, сину, що ти українець ...• 

- Козацького родуІ - докінчив за нього дід 
Максим.- Добре, синку, добре, що ти пам'ятаєш. А 
от твоя Біла Зірка нездужає останнім часом. 
-А що їй, діду? 
:...._ Не знаю. Либонь, теж за тобою тужить. 
- Піду я погляну на неї. 
І Денис побіг до загороди, де саміткьо стояв його 

кінь, його вірний друг. Біла Зірка, спустивши голову, 
ліниво паслас.я. Денис свиснув. Кінь, мов сполоханий 
звір, напружився. Поглянув в той бік і заіржав, а 
потім силуваним бігом направився до Дениса. 
Денис пестив м' .які храпи коня і приговорював. 

Біла Зірка була хвора, але під руками Дениса 
заспокоювалася. І ... чи це Денисові здалося ... в очах 
коня побачив сльози, а може, то були сльози в його 
очах ... 

- Мій вірний конику... я кожного дня, поки не 
виїду звідси, приходитиму до тебе. А потім Ора.яг 
візьме тебе з собою і завезе до нашого нового форту, і 
вже завжди будемо разом, моя Біла Зірко! 
У старому форті французів над рікою Hiarapa теж 

було все унормоване, життя плило спокійно. Дениса 
вітали .як високого достойника, з усіма належними 
почестями. 

Перебування Дениса в селі затягнулося, і для того 
була важлива причина. Зустрівши-таки першого вечора 
У л.янку, Денис вагався, вагався, а врешті сказав те, 
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чим серце його було повне. Улянка трохи соромилася, 
як годиться за старим українським звичаєм, але радо 
погодилася стати жінкою Дениса. 
Відгуляли славне весілля, а потім Денис зі своєю 

молоденькою дружиною вернулися до форту ~вятого 
Луї, де він був першим комендантом. 
Коли зближалися до нього, Денис легенько потис

нув руку Улянки і сказав: 
- Справдилися слова · королеви Каї, її дарунок 

приніс мені щастя. 
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