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1
Ён упаў, спатыкнуўшыся аб штосьці, і ад-

разу ж ускочыў — адчуў: трэба хутчэй ад 
гэ  тага месца, ад забітага камандафюрэра; па-
куль не спахапіліся, трэба недзе зашыцца, 
схавацца, а можа, і прарвацца з завода. Але 
ў віхурыстым пыле, які накрыў цэх, амаль 
нічога не было відаць, і ён ледзьве не сунуў-
ся ў чорную прорву варонкі, дзе была бомба. 
Па краі аббег яму, каб не наляцець на што ў 
пыле, выцяг наперад руку, у другой напагато-
ве сціскаючы пісталет, перакуліўся цераз вя-
лізную, пэўна, вывернутую з зямлі бетонную 
глыбу, балюча аб штосьці ўдарыўся галёнкаю. 
Ускочыў ужо босы, калодкі недзе зваліліся з 
ног, і ён зразумеў, што гэта кепска — нагам 
стала вельмі балюча на закіданым друзам доле.

Ззаду тым часам пачуліся крыкі, у другім 
канцы цэха гулка разнеслася аўтаматная чар-
га. «Чорта з два», — сказаў ён сабе, адным 
махам пераскочыў абрушаную з перакрыцця 
жалезную ферму, узбег на пахілены, трохі не 
павалены прасценак. Пыл ад выбуху патроху 
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стаў асядаць, рассейвацца, але яшчэ добра ха-
ваў яго. Ён узбег на самы верх прасценка, тут 
ужо стала відаць наваколле; яго абдало ветрам, 
які хутка разганяў пыл. Па бетоннай рабрыне, 
утрымліваючы раўнавагу рукамі, каб не зва-
ліцца, дабраўся да краю абвалу — наперадзе 
праз якія тры крокі была вышчарбленая сцяна 
знешняй агароджы, а далей за ёю, быццам ні-
чога ў цэлым свеце не сталася, ціха тулілася ў 
зеляніне некалькі домікаў, і зусім блізка ўгары, 
на схіле, рукой падаць, зелянеў лес і Альпы: 
яго надзея, яго жыццё або смерць — яго лёс. 

Іван акінуў усё гэта кароткім позіркам, су-
нуў у зубы пластмасавую рукаятку пісталета і 
скочыў. У грабяні агароджы тырчалі вострыя 
жалезныя шыпы, ён ухапіўся за два з іх рука-
мі і, не марудзячы, рыўком перакінуў цела на 
другі бок. Скакаць, аднак, памарудзіў, апусціў-
ся нагамі, каб было ніжэй, і тады адарваўся. 
Ён упаў на быльнёг, перахапіў у руку пісталет 
і з усяе сілы кінуўся па бульбоўніку ўздоўж 
высокай драцяной загародкі.

Ззаду стралялі і крычалі, недзе далей ус-
чаўся брэх аўчарак — гэта было найгоршае, 
але думаць, перайначваць што-небудзь ужо не 
выпадала. Некалькі куль правішчалі высока 
над галавой, і ён, бегучы, адчуў — гэта не ў 
яго, яго яшчэ не ўбачылі. Раздзіраючы пальцы 
на босых нагах, пералез цераз сетку загарадзі 
і па калючай шлакавай дарожцы яшчэ хутчэй 
прыпусціўся далей — усё ўгору, да блізкай ус-
краіны.
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Тым часам выбух бомбы ў цэху ўстрывожыў 
людзей. З боку ад нейкага белага доміка з 
усіх ног беглі да завода два хлопчыкі; яны, 
на шчасце, не заўважылі яго, і Іван шыбаваў 
да лей. Але вось наперадзе з-за кустоў акацыі 
ледзьве не пад ногі яму сунулася дзяўчына 
ў квяцістай сукенцы з палівачкаю ў руках. 
У вачах яе бліснуў жах, яна ўскрыкнула, і па-
лівачка з бразгатам паляцела на дарожку. Ён 
моўчкі прамчаўся міма, выскачыў на шырэй-
шую ўскраінную вуліцу, зірнуў у адзін бок, у 
другі — вуліца была пустая. Іван перабег яе, 
прадраўся праз калючы гушчар пасадкі і тады 
ўпаў. Наперадзе дамоў ужо не было, на каса-
горыне спакойна ляжаў някошаны лужок — у 
бязветранай цішы драмалі рамонкі, лагодна 
гойдаліся мяцёлкі нейкай травы; далей і вышэй 
у раўках і распадках пачынаўся лес. Над усім 
у спякотным чэрвеньскім небе тоўпіліся шызыя 
груды Альпаў.

Стрымліваючы шалёны дых, Іван услухаўся. 
Ззаду даносіліся крыкі і стрэлы, сталі гучней 
ека таць аўчаркі, але гэта там, на заводзе, — за 
ім жа, здаецца, не гналіся. Рукавом паласатае 
курткі ён ацёр з твару пот, што заліваў вочы, 
прыўзняўся, намячаючы па лужку шлях уго-
ру; непадалёк прыкмеціў раўчук, што бліжэй 
пад ступаў да гарадка, туды ж па крутым схіле 
збя галі зверху рэдкія на ўзлеску ялінкі. I ён 
ускочыў.

Гэта было вельмі трудна, бо ногі сталі над-
звы чай непадатлівыя і вялыя, а цела налівалася  
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ўсё большым цяжарам. На сярэдзіне схілу ён 
зноў азірнуўся. Сабачы брэх набліжаўся, се-
канула блізкая чарга, але куль ён не пачуў — 
значыць, яшчэ не па ім. Па іншых. Відаць, там 
разбягаліся. Гэта аблягчала яго становішча, і 
ён упершыню падумаў пра хлопцаў. I першы 
раз балюча здрыганулася яго сэрца: наўрад ці 
ўцалеў хто, — мабыць, усе заплацілі сабой за 
яго волю.

Ён аслабела трухаў цераз узгорак. Ззаду як 
на далоні відзён стаў увесь гэты аўстрыйскі га-
радок, пярэднюю палову якога займалі доўгія, 
быццам ангары, гмахі завода, у якіх сям-там 
чарнела правалле і руіны ад бамбёжак; даўжэз-
ная загародка-сцяна ў адным месцы была абру-
шана, ля яе ў канцы корпуса тырчалі пакарэ-
жаныя фермы перакрыцця. I там, відаць было, 
снавалі, мітусіліся людзі. Ён прыгнуўся (ужо, 
калі ўкленчыць у траве, можна было схавацца 
за пагоркам) і так хвілін некалькі бег уніз, у 
раўчук, пакуль урэшце, затулены пагоркам, не 
выпрастаўся. Побач на касагорыне стаяў лес.

Аціраючы рукавамі твар, ён прыпыніў бег — 
далей шлях яго пралягаў па схіле травя ніс-
тага раўка-распадка. Пад’ём тут зрабіўся яшчэ  
больш  стромкі,  побач  між  слізкіх  камянёў 
шумна віраваў ручай. Іван шпарка ішоў, пакуль  
не дасяг першых рэдкіх ялін, і тады ззаду да - 
нёсся вельмі пабліжэлы сабачы брэх. Здава-
лася, гэта было зусім блізка, за пагоркам, і ён 
зноў знясілена пабег угору. Хоць бы як-небудзь 
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паспець да лесу, у гушчар елак, там лягчэй 
схавацца, можна б як ашукаць даганятых або, 
калі ўжо не суджана вырвацца на волю, загі-
нуць недарма.

Толькі дабегчы да лесу Іван не паспеў.
Ён лез па траве ўгору, мінаючы вялікія і 

малыя абломкі скал з рассыпанай навокал жар-
ствою, і ўжо амаль дасягнуў хваёвага ўзлеску, 
як ззаду, вынырнуўшы з-за пагорка, гучна і 
раз’юшана забрахалі сабакі. Іван кінуўся ўбок, 
да маладой ялінкі, і, прыгнуўшыся, выгля-
нуў між галін: цераз бугор, мільгаючы ў траве 
па ла вою спіной, па ягоных слядах імчалася 
аўчар ка. Недзе за ёй хрыпата гаўкала другая; 
нем цаў, аднак, не было відаць.

Тады ён азірнуўся, зразумеў, што да гуш-
чару ўжо не паспець, шырэй расставіў ногі і 
мацней сцяў у кулаку пісталет. Колькі ў мага-
зіне было патронаў, ён не ведаў, лічыць іх ця-
пер не было калі, хоць ён і разумеў, што ў 
патронах яго паратунак. I ён на хвіліну рассла-
біў мускулы, стараючыся раўней дыхаць. Трэба 
было супакоіцца, сабрацца з сілаю, суняць 
сэрца ў грудзях, каб ударыць без промаху.

Сабака тым часам убачыў яго, заекатаў гуч-
ней, зласлівей, з задыханым змораным сапам 
і, выкідваючы папарна складзеныя лапы, сі-
гаў угору. Стоячы за ялінай, Іван прыгнуўся, 
позіркам адмераў якую паўсотню крокаў да 
вострага каменнага абломка ў траве і скіраваў 
туды пісталет. Аўчарка разгоністымі скачка-
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мі набліжалася, прыцяўшы да галавы вушы, 
выцягшы хвост; ужо стала відаць яе разяўле-
ная зяпа з высунутым языком і жоўтыя клыкі 
абапал. Іван зацяў дыханне, стараючыся як 
найлепей пацэліць, і, трошкі не падпусціўшы 
сабаку да каменя, стрэліў. У той жа міг зразу-
меў — прамазаў. Пісталет тузануўся ствалом 
угору, засмярдзела порахам, аўчарка завішчала 
з яшчэ большым імпэтам. Тады ён, амаль не 
цэ ля чыся, але фізічна адчуваючы напрамак 
яе страш нага бегу, паспешліва стрэліў другі 
раз. I раптоўна кароценькая радасць бліснула 
ў ягонай душы — сабака віскнуў, з шалёнага 
маху скочыў, перакуліўся цераз галаву і ў якіх 
дваццаці кроках ад яго забіўся, затузаўся ў 
траве ўсім целам. Ён тым часам ужо гатовы 
быў кінуцца ў лес, як тут жа згледзеў далей 
яшчэ аднаго — вялізны, з падпалінамі на ба-
ках ваўкадаў, шырока выкідваючы лапы, з 
ды ха вічным сапам імчаў угору. За ім у траве 
ва ла чылася-скакала доўгая раменная почапка.

Усё ж Іван позна заўважыў небяспеку. Ён 
паспешна тыцнуў насустрач пісталетам, але 
стрэ лу не было, — пэўна, штосьці заела. Тады 
ён тузануў пісталет да сябе, ляпнуў па затворы 
далоняй, аднак ваўкадаў ужо быў побач, хры-
пата рыкнуў і скочыў. Іван, прыгнуўшыся, 
шас нуў за яліну, ваўкадаў пранёсся ля яго 
пля ча, цяжка перакуліўся і з разяўленай зяпай 
вёрт ка скочыў назад. Іван, не ведаючы, як ба-
ра ніц ца, ускінуў насустрач рукі.
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Гэта быў дужа імпэтны скачок, Іван не ўста-
яў на нагах, пісталет выпаў, і яны абодва, ча-
лавек і сабака, пакаціліся па зямлі. Здавала-
ся, усё хутка скончыцца, але Іван у апошняе 
імгненне паспеў схапіць ваўкадава за ашыйнік 
і ў амаль нечалавечым напружанні рук не даў 
сашчапіцца на сабе ягоным зубам. Сабака дзе-
рануў яго кіпцюрамі, недзе, трэснуўшы, ра-
зарвалася адзежына. Іван, аднак, з усяе сілы 
трымаючы аўчарку за ашыйнік, левай рукой 
схапіў яе за пярэднюю лапу і крутнуў. Так яны 
яшчэ разы два перакаціліся адно цераз аднаго і 
зноў апынуліся побач. Іван выкінуў убок ногі і 
стараўся як-небудзь узваліцца на ваўкадава, але 
той задышліва хакаў, шалёна рвучыся да яго, і 
Іван адчуў, што доўга так не ўтрывае. Тады ён 
у апошнім рашучым намаганні, у якое сабраў 
увесь спрыт, вертануўся на зямлі, злаўчыўся,  
перакінуў цераз сябе сабаку, каб самому апы-
нуцца вышэй, і з усяе сілы даўлянуў яго кале-
нам у скабіны. Той таксама тузануўся, ледзь ве 
не вырваўшы з рукі ашыйніка, коратка екат-
нуў, але — адчуў Іван — пад каленам у яго 
штось нібы хруснула. Сабака прарэзліва завіш-
чаў, чалавек, здзіраючы з пальцаў скуру, тужэй 
закруціў ашыйнік і яшчэ намогся каленам. Ад-
нак ваўкадаў віскнуў, падкінуў задам, ашалела 
тузануўся і вырваўся.

У Івана штось азвярэла ў душы, ён сцяўся, 
адразу ж чакаючы новага скачка. Але сабака 
не скакаў, распластаўся на зямлі і, выцягшы 
наперад тоўстую морду з вываленым набок 
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язы ком, часта, зморана дыхаў і дзіка глядзеў 
на чалавека. У Івана, натруджаная ашыйнікам, 
пякуча гарэла правая рука, нервова торгаўся 
ад ператомы мускул у прадплеччы, ледзьве не 
выскоквала з грудзей сэрца. Ён таксама не-
калькі секунд, паклаўшы на траву дрыготкія 
рукі, стаяў на каленях і амаль не па-чалавечы, 
здзічэла глядзеў на сабаку.

Яны абодва ашалелымі вачыма сачылі адзін 
за адным, баючыся прапусціць адзін у другога 
першае жаданне скочыць. Іван да таго ж вель мі 
баяўся, што вось-вось з’явяцца немцы, і гэтыя 
некалькі секунд здаліся яму вечнасцю. Пасля ён 
падумаў, што ваўкадаў наўрад ці кінецца на яго, 
і нерашуча падняўся на ногі. Не адрываючы ад 
ворага пільнага позірку, ён сігануў убок і схапіў 
з травы кавалак каменя. Ваўкадаў натапырыў 
хрыбціну, ударыў па зямлі хвастом, здалося, 
скокне, але ўсё ж не скочыў, — відаць, яму 
дасталося не менш, чым чалавеку, і ён ціхень-
ка, бяссільна екатаў. Тады Іван болей рашуча 
ступіў назад яшчэ раз, ваўкадаў прыўзняўся, 
пасунуўся, почапка яго заварушылася ў траве. 
Аднак ён не пабег і не скочыў. Іван, бачачы 
гэта, яшчэ больш асмялеў і бокам хутка пасігаў 
угору да яліны, дзе быў пісталет.

Сабака заскавытаў ад бяссільнай ярасці, 
валочачы пакалечаны зад, аслабела прапоўз 
у траве і спыніўся. А чалавек ухапіў з травы 
браўнінг і зморана, наколькі дазваляла рэшта 
яго сіл, патрухаў па распадку ўгору, у яловы 
гушчар.


