
Вовча напасть 
 

...Того злощасного дня ми скотарили за горою Осеницею: Анця 

Ковалівська, Васько Бурчиків, Петько Румин і я. 

Такою компанією ми збиралися рідко: не з руки сюди було гнати 

худобину, особливо Румину і Ковалівській. Але в бурштинову пору за 

Осеницею зграйки ліщинових кущів, порозбігавшись по південному схилу, 

підносили у своїх щедротних долоньках горішки - жовтаві, спілі, смачні. Мов 

маленькі сонечка, визирали вони із своїх зелених одно-, дво- і 

багатоквартирних гніздечок: інші лущилися й золотим градом падали на 

торішнє висохле й поскручуване листя... 

Красиво було і печально, бо скоро віддзвенить, відпливе за обрій 

останнє тепло, в інеї завмре світанкова нескошена й неспасена отава, під обід 

спалахне сріблясто. Скінчиться скотарювання: і тільки в пам’яті всю зиму 

довгу зеленітиме висока лука, виспівуватимуть вітри, струмки, трави й птахи, 

бринітиме звабна даль надгірна... 

Маржина смачно вгризалася в отаву, що буйно зазеленіла на місці 

покосів. 

Я прилаштувався на товстій ліщиновій гілці й смакував горіхи, звично 

розколюючи їх зубами. По той бік гори темно-зеленим морем шумів 

смерековий ліс, простягаючись у височінь і далечінь. Вершина зліва, поросла 

впереміш ліщиною, березами й смереками, схожа на хребет гігантського 

звіра, була нижча і тягнулася вдаль велетенською зеленкувато-золотистою 

хвилею. За нею в синюватій імлі здіймалися оголені полонинські хребти, мов 

вітрила казкових кораблів. Я дивився на них у глибокій замрії і думав: що 

там, за ними, які світи- краї ховаються. 

Раптом, глипнувши униз, крізь листя когось уздрів. Сидить. Мабуть, 

Румин. Налякати хоче, натягнувши на голову свою полотняну вицвілу 

тайстринку, в якій брав собі їжу в толоку. 

Петя жити не міг, аби щось не встругнути. Диявольська кров у ньому 

текла. 

− Дурний ти, Петьку, - мовив я згори. - Напудити мене хочеш. 

Ліпше лізь сюди і горіхів собі нарви, а не чудо-юдо з себе роби. 

Тої миті сіра і дивна голова хитнулася, обернулася - і вгору глянув... 

Господи мій, вгору, вишкіривши зуби, мовби сміючись із мене, дурня, 

глянув... вовк. Він з цікавістю дивився на свою потенційну жертву, ніби 

оцінював: варто зі мною мати справу чи ні? Мабуть, несмачним я йому 

видався або дуже замалим, не здатним угамувати голод, бо звір встав - 

повільно так, поважно, постояв секунду-другу, щось своє, вовче, подумав - і 

втомлено поплентався поза кущі... 

Заціпенівши, я сидів на гілці. Не знав, далеко відійшов сірий чи, може, 

зблизька причаївся і жде, коли злізу на землю, аби зненацька накинутися. 

Я хотів кричати, але голос пропав. Не слухалися мене омертвілі руки й 

ноги... 



Врешті, тремтячи зі страху, спустився з куща, а листя... а висохле 

торішнє листя так по-зрадницьки сотнями тонких голосів заверещало під 

ногами, що я знову миттю видерся нагору. 

Там був рятунок, але ж я - не птиця, аби собі на дереві гніздо звити і 

жити, не боячись усіх вовків світу, разом узятих. Я скотар, і на голові моїй - 

маржина, яку в село треба буде гнати увечері... 

Через якийсь час ні живий ні мертвий я плутано розповідав скотарям 

про тільки-но пережитий жах. 

Першим на глум підняв мене Румин. Це було в його характері. 

− Такоє дурноє вповіш — вовк. Серед білого дня — вовк. Псятко 

якесь було, а ти зразу... Е-ех, Митре, не сміши, не роби з себе героя. Кідьбись 

вовка увидів, то не сидів бись туйки в сухих штанях, неборе... 

− Та й узагалі тебе би вже не було на сьому світі, - підтримав 

Румина Бурчиків. - Вовк би тебе не відпустив просто так, з жалю. Отож не 

бреши нам, у живі очі не бреши, хлопче. 

− А може, й справді був вовк? — щиро засумнівалася Анця. — 

Чого ви Митра відразу за сміх піднімаєте? Ци мало яка звірина може вилізти 

з хащів? 

− Мовчи, заступнице Митрова, бо я зараз помру зо сміху, - 

захіхікав Петя. - Увидів мишку чи хробачка - і з переляку - вовк, вовк! - 

глузував. 

− Думаєш, що вже вовка від пса відрізнити не можу? - запитував я, 

безнадійно шукаючи в його холодних очах підтримки. - А коли тої зими 

вбитого в село притягнув на санях лісник Демко? Ти ж був зі мною, Василю, 

- звертався й до Бурчика. Він мовчав уже, не захищав і не насміхався. Василь 

знав мене найкраще з усіх цих, бо з ним ми найчастіше скотарили, але і йому 

не дуже вірилося в почуте. - Такий самий і туйки сидів, най я з сього місця не 

встану, кидь брешу, маму свою най не увиджу, правду кажу вам... 

Даремно я клявся і божився, Румин усе це з легкістю перевертав на сміх. 

Боже, як хотілося мені тої миті вліпити йому у всіяну ластовинням пику, як 

хотілося-а... 

Але це б нічого не помогло, хіба душі моїй стало б трохи легше. Та й 

Румин у боргу б не залишився. Не з тої породи. 

Невимовно тяжко стало, що мені не вірять, ще й обзивають, але як я ще 

міг довести їм свою правоту? 

Ми обстежили те місце, де був сіромаха, я провів їх у той бік, куди він 

пішов... Однак і це не подіяло на моїх побратимів-скотарів. 

«Міг краще промовчати, аніж лишатися тепер брехачем перед ними, - 

думав я, картаючись. - Якби на цьому все закінчилося, а то завтра в школі 

рознесуть про мене, роздують... Усі сміятимуться, аж задні зуби з ротів 

вискакуватимуть. А найбільше - Румин, цей чортів Румин, який дістає 

величезне задоволення, коли підніме когось на глум. І головне: всі йому в рот 

зазирають, підтакують, навіть ті, які самі недавно були об’єктом його 

насмішок. Люди, люди...» 



Я одиноко відійшов від них, поплентався, мов той вовк з-під куща, до 

своїх корови й теляти, відігнав їх вище, на видноту, сів на землю і беззвучно 

заплакав. Гарячі сльози так рясно полилися з моїх очей. Не з страху і не з 

жалю, а з пекучої образи. «Яке нещастя, коли тобі твої ж не вірять, твої-і! 

Перед вовком не плакав, а перед людьми - мушу, - думалось. - Чия напасть 

гірша - вовча чи людська?..» 

Ні горіхів мені вже не хотілося, ні цього товариства, нічого на світі не 

хотілося; і вечора не чекав, бо за ним накочувала ніч, а там - ранок, школа і 

насмішки Румина перед учнями з-за того сто разів клятого вовчиська. 

«Краще б він уже загриз мене, паскуда лісова, аніж на ганьбу й страждання 

залишив...» 

Густо-золотистий диск сонця, мов велетенська небесна сльоза, котився 

до обрію, обливаючи гори дивною червонястою фарбою. Довколишній світ 

заграв, завирував, як хвилі казкового моря... 

Раптом знизу, з-між кущів, долинув тривожний скрик Анці: 

− Йой, хлопці, моєї Зоряни неє-е! Пойте глядати-и! 

Через якусь мить і до мене особисто: 

− Митре-е! Зоряна пропала-а! 

Я вже рвонув униз, ні про яку біду не думаючи, не здогадуючись. 

Ми поокремо почали прочісувати косогір. Я ходив із замашною недавно 

витесаною палицею, готовий до нової зустрічі з вовком. 

Скоро з недалекого смерекового гущанку почули Василеве: 

− Пойте всі сюди-и... 

Самі не свої, ми заніміло стояли над останками Зоряни. Порозривані 

кишки, обглодані, порозтягувані ребра. На покривавленій траві самотіла 

покривавлена коров’яча голова з білою цяточкою на лобі. Зоряна... 

− Не єдин, бізівно, туйки празникував, а ціла зграя, - якось здавлено 

мовив Румин, не зводячи переляканих очей із залишків дикого розбою. - 

Майже правду’сь казав, Митре... Даремно ми на тебе... Тікайме звідси, доки 

не пізно... - додав геть стишено. Ніби каявся великодушно. 

Якби не знав свого однокласника - повірив би у його чистосердечність, а 

так... Потвора притворна - і все... «Та й хто це «ми?» - подумалось. - Сам із 

насолодою обпльовував, а тепер за «ми» ховаєшся, нахабний боягузе. Шкода 

лише, що Ковалівська корова пропала, а не твоя. 

Але що корова винна?.. Це на тебе воліла напасти вовча зграя і язик твій 

ядучий відкусити, злюко. Це було б найсправедливіше...» 

Анця спочатку мовчала, дико вирячивши очі, потім враз пронизливо 

заверещала. 

Скрик був таким страшним, що гори стали ховатися від нього в перші 

сутінки... 

Озираючись, ми заспішили нагору, до села... 

 

Андрій Дурунда 
 
 


