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Назустріч волі

Новелета

В

Тарас сидів у невеличкій кімнаті, яка вже другий рік
називалася його житлом. Звідусіль дихало пусткою...

Окрім старого скрипучого ліжка та обшарпаних 
стільця зі столом, у приміщенні не було нічого. 
Нічого... Лише миша, яка частенько шурхотіла в 
кутку й заважала Тарасу спати. Хоча безсоння вже 
котру ніч тривожило його...

Думки нанизувалися одна на одну, ятрили душу й
серце. Тарас то підводився з ліжка й довго вимірював

кроками кімнату, то знову лягав і намагався заснути.
Знову думки... Про мальовничий куточок біля батьківської

хати, про друзів-побратимів, про арешт і вирок... Неволя... Це найтяжче для 
нього випробування долею, адже він має бути корисним народу саме зараз. А він
- в’язень, бранець, гнила колода?

Шевченко сів на стілець і схилив голову до столу. Кров у скроні пульсувала 
шалено. Нав’язливе «втеча, воля» витіснило всі спогади й думки.. Він має втекти 
звідси. Лише тоді заспокоїться його невгамовна душа й загоїться розкраяне 
серце.

Кожен наступний день здавався Тарасові вічністю. Тяжка робота 
знесилювала тіло й пригнічувала людську гідність. А ніч... Спокусниця-ніч 
продовжувала сушити нерви й підштовхувала до рішучих дій: втеча! За останній 
час він не написав жодного рядочка, не взяв до рук олівця. Раніше, бодай зрідка, 
незважаючи на суворий нагляд і найсуворішу заборону писати, він творив... А 
нині... Він обов’язково візьметься за улюблену справу, обов’язково! Але на волі!

Тарас уже вкотре повертався до власного плану втечі. Здавалося, він 
продумав усе до дрібниць, врахував усі непередбачені ситуації. Разом із ним 
згодилися на рішучий крок ще два однодумці, теж українці-побратими. Шевченко 
був упевнений у цих людях, він покладався на них, а ті, у свою чергу, відповідали 
взаємністю. Микола та Іван, так звали товаришів по нещастю, додавали оптимізму 
й віри Тарасові. Укупі вони зроблять задумане, бо у них є бажання й мета -  Воля!

Усе складалося напрочуд добре. Останнім часом скоротили охорону, й 
пильність за в’язнями була послаблена. Тож рішення тікати якомога швидше 
було одностайним. Сьогодні, і не пізніше.

Тарас нервував, здавалося, калатання серця приверне увагу наглядача, який 
стояв за дверима, й зрадить його. Хвилювання заважало діяти рішуче,
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паралізувало розум, рухи. Але ні, він має зібрати кожну частинку свого тіла 
воєдино і діяти. Ні в якому разі не схибити, не відступитися від запланованого й 
не підвести друзів. Нехай внутрішній голос знову нашіптує про небезпеку й 
ризик, однак він це зробить сьогодні. Вони це зроблять сьогодні! Уже не години, 
хвилини відділяють їх від наміру...

Скінчилася ранкова повірка: забриньчали швидко ключі, часто загрюкали 
засуви. Пекельна робота чекала на бранців. Але троє з них не приступали до її 
виконання. Важливішу справу мали: долали шлях від пекла до раю. Здійснювали 
хлопці, серед яких був Тарас Шевченко, план втечі на волю. Омріяну волю!

Не бігли втікачі, летіли. Де бралася сила в змучених і виснажених тілах? Ще 
вчора вони були немічними й сірими, а зараз... Легкі й щасливі, вони летіли 
назустріч волі. Волі!

Сигнал тривоги й нестримний гавкіт собак, здавалося, зависли в повітрі. 
Тупіт чобіт, важке дихання ворога й звіра ставали все ближчими. Тарас уже не 
боровся зі своїм внутрішнім голосом, який несамовито кричав: «Немає волі! 
Неволя!» Раптом зникло все: ні думок, ні голосу, ні легкості, нічого... Від удару 
рушницею Шевченко знепритомнів.

Наступного дня Тарас знову прокинувся у невеличкій кімнаті, яка вже 
другий рік називалася його житлом.
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