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– Не стойте, момчета! – закрещя Иван 
Кузмич.  – Ако ще се мре, да се мре – 
това е дългът на войника!

Александър Пушкин
„Капитанската дъщеря“





ГлАВА ПъРВА

Край едно малко селце на югозапад от фронта копа-
ела окопи рота московски опълченци. Неравната им 
линия лъкатушела от крайните дворове край селската 
рекичка, обрасла с елшак и ракитак, през тучна ли-
вада към полето и по самото поле, където на равни 
редици, много по-равни от окопите, лежали снопове 
неовършан овес.

– Тюх! Бива си ги наш’те колхознички! Да ги…!.. – 
псувал ротният, стрелкайки поглед ту към полето, зла-
теещо от окъпаните в слънце снопове, ту към своето 
войнство. Но повече го тревожeло не това, че местни-
те жители не са успели да овършеят овеса, нито да го 
приберат в хамбарите. Друго го ядяло – колко тутка-
во и несръчно копаели окопите неговите подчинени. – 
Орда! Да ги..! От кол и въже ли ги сбраха?!..

Ротният на няколко пъти сам хващал лопатата, от-
сякъл ъгъла на окопа, направил стъпало, за да е по-
лесно при нужда да изскочат напред. Напред… Само 
сили да имат да удържат! Да му се не видяло… Но 
стъпало все пак направил.

По примера на ротния същото се заловили да пра-
вят свързочниците и първи взвод на лейтенант Багир-
беков.

Първи взвод се окопавал в центъра на отбраната 
на трета рота.

Забивайки острата пехотна лопата в податливата 
влажна пръст, Мотовилов изведнъж се хванал, че ми-
сли за съвсем друго, не за това, за което трябвало да 
мисли сега. Пред очите му било лицето на председа-
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телката, сияещата матовост на кожата ѝ, тъмните ѝ 
устни, дълбоко поставените ѝ очи. Спомнил си дори 
последните ѝ думи, ровейки из паметта си за онова, 
което му била казала, за интонацията, с която били 
изречени, и за жестовете ѝ, и как си била навела гла-
вата…

„Хубава жена – рекъл си пак. – Може да е предсе-
дател на колхоз, може лицето ѝ да е официално някак 
си, но си е красавица!“

Опълченците наистина копаели твърде мудно. 
Може би защото били капнали от нощния преход и 
предните няколко денонощия, които за трета рота 
също били минали без сън и покой. Вървели пеша от 
самата гара, мъкнели със себе си не само оръжието и 
боеприпасите, но и цялото ротно имущество. И щат-
ното, и онова, което той, Мотовилов, по навик бил 
взел над полагащото се. Тежко било да се носи всичко 
на гръб, но как да го хвърлиш… Вървели без спира-
не. Мотовилов пришпорвал своята самотна рота към 
мястото на съсредоточаване с оная отчаяна стръв, с 
която обречените на смърт се мъчат да изкопчат още 
някой час, още някоя минута, още някой миг… Кой 
знае – може пък да успеят да я измамят?

Когато взводовете пресекли главния път и плъзна-
ли по полето и край реката, най-чевръстите тутакси 
се намерили в селото и се върнали с големи лопати, 
оставени изглежда по градините, изровили бързо своя 
отсек и сега седели, пушели и гледали към гората и 
виещия се на запад път. Иззад гъстия лес, където от-
веждал тоя единствен път, от време на време проех-
тявало, глухият грохот ту се усилвал, ту отслабвал, 
сякаш търкаляйки по земята грамадни валяци.
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„Интересно на колко ли години е? Май не е повече 
от тридесет. Горе-долу колкото Тася…“

– Брикин! Дявол да те вземе! Какво копаеш бе, 
Брикин? Да не искаш да ти докарам комбайн тука? – 
развикал се изведнъж, за да прокуди омаята на стра-
ничните мисли, които сега само му пречели, отвли-
чайки го от най-важното.

Пред него от дълбокия окоп се изправил възрастен 
войник, наместил килналата се на тила му пилотка, и 
долепяйки към потното си посивяло слепоочие едра 
селска длан, сякаш създадена от природата за неспир-
на физическа работа, отвърнал със спокоен глас:

– Яма, другарю старши лейтенант.  – Боецът неу-
верено отлепил от слепоочието си трепереща длан, 
изтрил с нея мокрото си от пот чело и продължил със 
същия тон: – Индивидуална яма за стрелба стоешком.

– Ама това твоето не е яма, а корито, бе Брикин! 
Изгребна яма за ротен клозет! Още първата мина, 
първата граната ще паднат баш в твоя окоп, бе Бри-
кин! И водата от цялото поле ще събереш в нея! Ин-
дивидуална яма било…

Боецът се огледал, опитвайки се да прецени своето 
укритие, но явно така и не разбрал защо окопът му не 
се нрави на командира, и уморено махнал с ръка:

– Сега ще го оправя – и изчезнал зад бруствера (зе-
мен насип пред окоп за защита и опиране на пушките 
при стрелба).

Суховатата му прегърбена фигура се скрила зад 
кафеникавата купчина прясно изкопана пръст.

Всички били уморени, спор нямало. И какво от 
това? Да ги остави да почиват? Да им позволи да из-
позаспят, а немецът да цъфне и да ги спипа топли-топ-
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ли? И да види сметката и на ротата, и на тоя рубеж. 
Не, нека копаят. В окопите и ще отдъхнат, и ще се 
сгреят, и ще попушат. Нека свикват с окопния живот. 
„Не жали войника преди бой, жали го в боя“, спомнил 
си поговорката на своя първи ескадронен командир.

По-нататък по линията се окопавал възрастният 
опълченец Хаустов. Ротният се канел да го подмине, 
не му се щяло за кой ли път да разстройва и без това 
слабите си нерви и да ругае насред полето. Но това, 
което видял най-неочаквано, го накарало да спре. 
Поразили го правилната геометрия на окопа, точни-
те до сантиметър размери и пропорции. Професорът 
дълбаел окопа бързо, без суетня, с явна вещина. И 
винтовката, и свитият шинел, и раницата с канчето на 
опълченеца – всичко било сложено на полагащото му 
се място. А как въртял лопатата тоя човек – като врял 
и кипял войник!

– Ей това е, другари бойци! Уважаеми работници 
от московски заводи и хора на умствения труд! – из-
викал ротният към първи взвод.  – Обърнете внима-
ние колко правилно копае своя окоп боецът Хаустов! 
Вземете пример от уважаемия професор! Редник Ха-
устов! Изказвам ви благодарност!

– Благодаря, другарю старши лейтенант – отвър-
нал Хаустов.

– Неправилно отговаряте.
– Служа на трудовия народ! – тутакси се поправил 

опълченецът.
Ротният се огледал към левия фланг и извикал лей-

тенант Багирбеков:
– Заповядайте на бронебоя да се премести насам! 

И да си вземе Брикин за втори номер. Окопът е под-
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