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ДИТИНА З АНГЕЛЬСЬКИМ ЛИЧКОМ
Моя бабуся рано подорослішала. Війна застала її ще дитиною, їй тоді
і чотирьох рочків не виповнилося, а вже потрібно було виживати у такі
складні часи. У селі на той час були німці, тому більшість, хто залишився з
місцевого населення ховалися у лісах. Моя бабуся розповідала, що тоді
вони такі місця називали «станами». Там вони і жили разом із старшими
братиками і сестричками – дванадцятеро дітей і мати. Батько на той час був
на фронті. Здавалося б, яка користь з маленької дитини під час війни? Але
саме Софійчина допомога не раз ставала всім у пригоді. Маленька, прудка
з милим невинним личком дівчинка, не по роках мудра – це були її переваги
у роки війни. На перший погляд, такі риси зовсім не потрібні, та й навпаки,
таким найважче, мабуть, вижити. Але це лише на перший погляд. Маленька
статура Софійки дозволяла їй пролазити та сховатися там, де доросла
людина не змогла б.
В хаті, де жила родина оселились німці. А в їхньому льоху
залишились ще деякі харчі. Отож, коли було дуже скрутно, то дівчинка,
разом із своєю старшою сестричкою не раз, тайком від матері, прокрадались
туди і приносили їжу. Харчів брали небагато, щоб німці нічого не
запідозрили. Матері ж казали, що випросили у сусідів. Так вони ходили
декілька разів. Та одного разу німці їх спіймали. Тоді сестричок і врятувало
невинне личко Софійки. Дівчинка плакала і просила їх відпустити.
Обманула, що вони сироти, живуть геть самі і лише вперше прийшли за
їжею. Дитина так щиро плакала, що їй повірили і відпустили. Матері ж про
це довго не розказували, боялися, бо знали, що отримають доброго
прочухана.

Під час війни моя бабуся показала себе не лише мудрою і розумною,
але і відважною маленькою дитиною. За словами моєї бабусі, одного разу
за селом німці збили літака з нашими льотчиками. Місцеві жителі, в
основному жінки, прибігли туди першими. Вони і врятували українських
пілотів від фашистської розправи. Німці тоді дуже лютували, за схованих
воїнів вони обіцяли смерть кожному, хто до цього був причетний. Всім
було дуже страшно, але їх льотчиків так ніхто і не видав. Їх доглядали
майже всім селом, хто то що міг, те і приносив. Переховували поранених
чоловіків, як лише могли, тільки б німці не викрили.
Софійка і тут стала у пригоді. Маленьку дівчинку німці не чіпали,
адже вона була схожа на маленьке янголятко. Моя бабуся казала, що і серед
німців траплялись добрі люди. Дивлячись на дівча, вони, можливо,
згадували свою родину, своїх дітей. Інколи її пригощали шоколадом, який
дівчинка з радістю несла своїм сестричкам і братикам.
Одного разу Софійка побачила, що в село з’їхалося дуже багато
машин з німцями. Вона запідозрила лихе і щодуху побігла в ліс до своїх.
Дівчинка вчасно встигла, люди сховались у лісі. Коли приїхали карателі, то
нікого не застали. Вони розгромили людські стани, але далі в болото не
пішли, бо боялись.
Після закінчення війни, переповідала моя бабуся, врятовані льотчики
приїздили в село, дякували людям, згадували і маленьку Софійку. Але моя
бабуся на той час вже виїхала з свого села, мала свою родину. Хтозна,
можливо, якби не людська доброта, взаємопідтримка та велика відвага
людей, чи змогли б ці пілоти вижити? Та й самі люди вистояли у ті страшні
роки війни завдяки людяності та підтримці один одного.
Пам'ять про ті часи глибоко осіла у серці моєї бабусі. Вона
залишилась такою ж щирою, доброю і чуйною на все життя. І про всі ці
події згадує з такою ж дитячою щирістю і безпосередньою, а ті події
назавжди збереглися в її серці, душі…

