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У темній хаті пахло борщем і квашеною капустою. Діти, що тулилися на печі 

біля каганця вбирали в себе ці аромати і з нетерпінням чекали, коли Наталія ї 

Андріївна покличе їх до столу.

За вікном хлистав холодний осінній дощ. Місяць назад вчителька Наталія 

Андріївна, яка таємно від німців і поліцаїв продовжувала навчати дітей, повела ’

групку своїх вихованців у ліс, щоб ближче познайомити з природою рідного краю, А

практично показати, як треба орієнтуватися в лісі, визначати сторони горизонту. ^ 

Багата поліська природа затримала дослідників до вечора, бо вони натрапили на 

місцевість з опеньками. Діти познімали кофтини, платки і жакетики і радо збирали J 

дари лісу, щоб порадувати мам, братиків і сестричок.

Коли сутінки почали окутувати ліс, вчителька зібрала дітей і вони вирушили
І 0 . [[ Ідодому. До села залишалося кілька кілометрів. Зі сторони села дмухнув вітерець і 

приніс їдучий запах диму. Тривога заполонила дитячі душі. Ось зараз вони | 

вийдуть на узлісся і залишиться лише спуститися у долину, де розташувалося їхнє (і 

село.

Страшна картина відкрилася очам дітей і їх учительки: згарища замість хат * 

ще диміли, а сільська церква ще палала, людей ніде не було видно. На дорозі по Й 

іншу сторону села було видно колону німецької техніки, що від’їжджала. Страх к 

скував усіх і деякий час тримав у лещатах, поки одна з дівчаток не кинулася з
• • II *бугра вниз із криком: «Мамо!». Тоді всі, мов на крилах, помчали до своїх осель у t 

надії знайти там рідних.

Марно діти металися від згарища до згарища, марно спускалися в льохи, 

нишпорили посадках...

Коли ніч тривожно лягла на землю, усі знесилені і заплакані зібралися на { 

подвір’ї Наталії Андріївни. Вона тихо лежала на землі і обіймала свого маленького А 

дворічного сина. Лице його було залите кров’ю і мати обережно витирала її 

шматком свого плаття. Діти збилися в купку, гріючи один одного, боячись т 

потривожити тишу і вічний сон маленького Максима.

Вранішнє сонце своїми кривавими руками накрило верхівки дерев, пробігло 

по рівній стрічці річки, кинуло жмутки іскор в обличчя. Діти, штовхаючи один т



одного, прокидалися. Під яблунею, на якій червоніли яблука, вони побачили 

свіжий горбочок землі. Вчителька щось перебирала на згарищі. Коли вона 

підійшла до дітей, то вони побачили, що ще вчора молоді і весела вона стала 

зовсім старою і сивою. Темні круги обрамлювали її блакитні, повні сліз, очі.

- Ось тільки він і вцілів, - мовила тихо вона, протягуючи своїм колишнім учням 

«Кобзаря» Т. Шевченка.

Діти бережно, як найбільшу святиню, передавали з рук у руки обгорілу книгу. 

Оленка відгорнула сторінку і почала читати:

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилі підійма.

Гнів закипав у серцях. Миколка стиснув кулаки і промовив, висловлюючи 

думку усіх присутніх: «Ми помстимося».

Наталія Андріївна повела дітей у лісовий будиночок. Її чоловік до війни 

працював лісником і часто ночував далеко від села, там він тримав і пасіку. З 

льохів перенесли у ліс картоплю, капусту, моркву і буряк. Упіймали в селі 

кількох уцілілих курей, а Степан привів козу, яка бродила спаленим селом.

Кожного дня діти заготовляли дрова на зиму, допомагали по господарству 

своїй вчительці, яка стала для них і матір’ю, а вечорами вона розповідала про 

далеку спекотну Африку, про бурхливі океани, про льодові полюси.

Снігова ковдра вкрила землю, мороз розмальовував шибки маленької хатини. 

У печі тріскотить вогонь, а на печі шестеро дітей гортають «Кобзаря». І постають 

в уяві сміливі козаки, дзвенять шаблі, чути лемент ворогів.

Гомоніла Україна,

Довго гомоніла,

Довго, довго кров степами 

Текла - червоніла.

Текла, текла та й висохла.

Степи зеленіють;



Діди лежать, а над ними 

Могили синіють.

Тихенький стук у вікно змусив усіх принишкнути. Сім пар очей спрямували Ці 

свій погляд на замерзле віконце. Стук повторився.

- Хто там? -  з острахом запитала Наталія Андріївна.

- Відчиніть. Свої.

Разом з морозом у хатину зайшов чоловік у білому маскувальному костюмі» *
який тримав на плечі ще одного чоловіка. Він бережно посадив його на ослоні. 

Чоловік застогнав.

- Ми партизани, розвідники. Біля дороги у місто натрапили на засідку. Ось | 

Івана поранили в ногу. Іти він не може, а мені потрібно передати термінові 

відомості у загін. Залишіть у себе на кілька днів.

- Звичайно залишайте, - погодилася вчителька.

Чоловік нирнув у темінь ночі, а діти заходилися клопотати біля пораненого. (і 

Вранці, порадившись, вирішили перенести нічного гостя у льох, де

зберігалися вулики. Заховавши його у дальній вугол і, заставивши вуликами, У 

закидали вхід снігом. Тільки зайшли до хати, як біля хатини зупинилися сани з Й 

поліцаями. Вони нахабно відчинили двері і почали нишпорити по закутках. і 

Запитували чи нікого у них не було, чи нічого підозрілого не бачили.

- О, та ви ще й Шевченка читаєте. Не згорів бачу, то я йому допоможу.

І він жбурнув книжку, виходячи з хати, на тліючі поліна у печі. Тільки за ним ці 

закрилися двері, як Федір прожогом кинувся у піч і вихопив книжку, яка вже 

починала горіти. Діти гуртом почали збивати вогонь.

Через кілька днів прийшли партизани за пораненим. Вони довго говорили з [° 

Наталею Андріївною, потім передали їй якусь скриньку. А ввечері вона А
ипочаклувала щось біля тієї скриньки і з неї полинув голос з далекої Москви. Діти

притихли і спрагло вбирали у себе кожне слово, а Наталія Андріївна присіла до І) 

столу і почала щось писати.

Вранці вона зібралася і кудись пішла. Не було її цілий день. Діти почали
• Іхвилюватися. Повернулася вона, коли вже місяць блукав над соснами. А на



наступний день хвороба поклала її в ліжко. Замерзла вона дуже напередодні. У

маренні гукало свого вбитого синочка, поривалася кудись іти. Три дні діти поїли її т

гарячим чаєм, обкладали компресами. А четвертого дня покликала до себе ці

старшого Миколку і розповіла, що почуте з приймача вона переписала і розкидала

листівки у сусідньому селі, щоб повідомити людям про переможні наступи наших 1

військ. Таке завдання вона отримала від партизан.

На печі, занавішеною рядном, йшла рада. Шепотом, щоб не збудити л
і»вчительку, діти обговорювали те, як виконати завдання партизан. Пізно вночі
Ізапрацював приймач. Ганнуся рівним почерком швидко записувала все почуте. ї 

Цілу ніч діти переписували на окремі листочки. Ранком троє хлопчиків вирушили ffj

на шлях і розбрелися у різні сторони.
II іПереполох створився у місті: п о  селах якийсь Тарас розповсюджує листівки. * 

Та ті, хто читав їх, зразу розуміли який Тарас збуджує розум людей і доносить j 

своє правдиве слово, бо листівки починалися із слів: і
Ц

... вставайте,
й

Кайдани порвіте *

І вражою злою кров’ю 

Волю окропіте.
І! УФашисти збилися з ніг, шукаючи таємничого Тараса. А він жив серед людей, 

у їх душах, у їхньому серці. Він збурював свідомість і наближав перемогу. J

Згодом маленькі підпільники перебралися у партизанський табір, бо весною й
h

німці вже озвіріли і осміліли. Та все одно в навколишніх селах і містах Тарас 

продовжував кликати на боротьбу. Рано вранці вирушали в путь дванадцятирічні т 

хлопчики, щоб вселити у ворогів страх, щоб пробудити у земляків віру і ненависть ц 

до ворога.


