
Село милосердя 
 

В казахських степах, у Москві чи Калузі,  
Чи то на кавказькій землі  
Є вірні, з війни, у Кучакова друзі, —  
Тяжких перемог ковалі. 

...Про бій ветеранам нагадують рани, 

Вкарбовані в пам'яті літ... 

Їх зносили тут до сараю селяни 
З просякнутих кров'ю боліт.  

А потім у школі солдат розмістили,  
В сільраді й дитячім саду,  
І постіль із сіна усім настелили,  
Зробили усе доладу. 

Розтерзані лютою битвою роти 

В осінньому в'язли багні, 

І знову повзли по грузькому болоту 
В нестерпному шалі-вогні.  

Полеглих лишали на бранному полі,  
На стернях, в густих ситниках,  
Й на схід, до своїх, виривались з неволі, 
Стискаючи зброю в руках. 

Ніхто не чекав, що зазнає полону, 

Щоб в кігтях ворожих сконать, 

Чи виплигнуть десь, під укіс, з ешелону, 
І потайки фронт здоганять.  

...Кошмарних два дні і дві ночі гармати  
На хутір наводили жах,  
І лячно здригались артемівські хати,  
І люди в вогких погребах. 

...Кучаків... Кучаків... Летять електрички 

Повз це відчайдушне село, 

Де воїнам гоїли рани медички, 
Смертям і сваволі на зло.  

Село пам'ятає хірурга-вірмена, —  
Людину душі, "чаклуна",  
Сміливих дружинниць, що їх достеменні  
Зринають із вуст імена. 

І як не згадать Горунович Докію 

З відважної купки дівчат: 

Вона все село згуртувала до дії, 
Щоб воїв з біди виручать.  

А Дворник Софія дружила з гарбою,  
Щоб в селах збирать провіант...  
І їй, медсестрі, миловидній собою,  
Вдавався такий варіант. 

Солдатки-жінки і старі з юнаками 



З лопатами в поле ішли 

І клунки з картоплею та буряками 
Пораненим мовчки несли.  

Самі голодали, — шпиталь виручали,  
Ділились останнім шматком,  
Як рідних синів у похід споряджали,  
Вели крізь ліси потайком. 

Усе те долали, в біді не лишали 

    В палатах півтисячі душ... 

    Їх мили, їм прали, щодня годували, 
Приносили яблук і груш...  

Ночами ішли оборонці столиці,  
Коли засинало село. 
Їм шлях осявали за Псьол мигавиці,  
І гірко на серці було... 

Стрічали їх знову в боях коло Дону, 

На Волзі і Курській дузі... 

Як болісно, що в сорок п'ятім, додому, 
Вернулись живими не всі. ... 

У братських могилах лежить безіменних  
Дві тисячі рідних бійців...  
Над ними вогонь, обеліски, знамена,  
Сльоза на вдовиній щоці... 

Будь славен, Кучаків, — село милосердя! 

Рясній у грядущих віках! 

Ти сотні солдат врятувало від смерті, 

Зігріло на щирих руках. 
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