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Оповідання В. Нестайка — про по
езію дитинства, про потаємні мрії і ра
дощі, часто недоступні розумінню до
рослих, про своєрідне хлоп’яче благо
родство.

Вони написані жваво, з художнім 
тактом, зафарбовані тонким гумором.
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Особливу радість відчував Славко, коли во
ни робили що-небудь разом. Наприклад, коли 
робили кухонну полицю для баби Віри. Ловка 
вийшла полиця — з багатьма хитромудрими ви
різами і гачками для різних кухонних причан
далів. Баба Віра півгодини прицмокувала від 
захоплення. Потім сказала:

— Скільки ж вам за неї? Сама не знаю. 
П’ятьорку не мало буде?

Іван Кузьмич усміхнувся:
— Ви ж знаєте, що я грошей не беру. Це 

так — для інтересу. Ви оно підмайстра спитайте, 
яка то була забава — видумувати цю штуку,—

він підморгнув Славкові. Славко почерво
нів.

— Дивак! Старий дивак та й годі, прости 
господи,— буркнула баба Віра і пішла сердита, 
ніби він її чимсь образив.

У Славка було ще одне захоплення — птахи. 
Кожного літа він жив у селі в дідуся. Дід Анд
рій був мисливець і навчив Славка любити ліс 
і весь світ лісовий, особливо птаство. Славко 
добре вмів наслідувати пташині голоси.

Перед вікном Івана Кузьмича, в маленькому 
палісадничку, ріс кущ бузку. Був квітень, вік
но було відчинене, і гілки, що почали вже роз
виватися, пахли свіжою клейкою зеленню.

Славко задумливо поглядав у вікно і раптом 
тихо сказав:

— А в лісі зараз як добре, мабуть...
Кузьмич уважно глянув на нього:
— А що? Може, давай післязавтра, у неді

лю, в Голосіївський... Га? Пустить мамка?
— Мамка? Та я умовлю. Звичайно, пустить. 

То справді поїдем? — підхопився Славко.
...До нижнього ставка вони доїхали на
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тролейбусі. Потім пішли вгору по шосе. Звер
нули і увійшли у ліс.

Славко йшов попереду, чомусь пригнувшись 
і обережно ступаючи по м’якому і вогкому то
рішньому листю. Дивлячись на нього, Кузьмич 
теж намагався не шуміти і навіть затамував 
подих.

Біля самої дороги ні трави, ні квітів майже 
не було. Валялися пожовклі шматки газет, па
пірці, іржаві консервні банки — сліди байдужих 
до природи людей.

Та, на щастя, байдужі люди ліниві й не люб
лять далеко ходити. Ліс ставав дедалі чистішим 
і густішим. Ось уже на острівцях свіжої трави 
спалахнули жовті сонечка кульбаби. І фіалки 
деінде виглядають. І крокуси. І навіть конвалії 
трапляються — збирають росу в своє згорнуте 
кульками листя.

— Тірлі! Тірлі! — чується з кущів.
— Щиголь,— пошепки говорить Славко і 

завмирає.
Потім десь зліва у гущавині лунає чиста ко

ротка трель. Славко присідає навпочіпки, хо
вається за дерево і, по-особливому склавши гу
би, виспівує таку ж чисту дзвінку трель.

З гущавини лунає відповідь.
Знову Славкова трель — знову лунає відпо

відь...
І от зовсім поряд гойднулася гілка — і вони 

побачили зяблика. Рожевий, з коричневим під
груддям і мереживним візерунком на крильцях, 
він сидів на тонкій гіллячці і, кумедно схиливши 
набік голову, дивився на дерево, за яким хова
лися Славко і Кузьмич. Зяблик повторив свою 
трель (але тепер уже засмучено і розчаровано), 
пурхнув і зник.
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Очі Івана Кузьмича, блакитні і молоді, сві
тилися такою непідробною хлоп’ячою радістю, 
а променисті зморшки на скронях так хороше 
сміялися, що Славко сам мимоволі почав усмі
хатися.

Вони довго блукали лісом, і Славко на всі 
лади наслідував пташині голоси.

А потім вони побачили лимонно-зеленкува
того з чорними бровами чижа, залягли в окоп
чику, що лишився ще з часів війни, і Славко 
завів хриплувату чижину пісеньку. Чиж охоче 
відгукувався. Нарешті, Славкові набридло і він 
замовк. Тоді Іван Кузьмич тихенько прокашляв
ся і видав горлом якийсь незрозумілий сиплий 
застуджений звук. Славко здивовано блимнув на 
нього і раптом зрозумів, що Кузьмич наслідує 
чижа... Причому Кузьмич робив де без будь-якої 
посмішки, серйозно, з якоюсь особливою ретель
ністю. І раптом чиж відповів,— мабуть, зовсім 
випадково. Обличчя Кузьмича засяяло, Він за 
хрипів чижину пісню ще старанніше і... фаль
шивіше. йому, напевне, здавалось, що в нього 
виходить добре.

Повертались вони стомлені, оп’янілі від вес
няного лісового повітря.

...Було 22 квітня — день народження Володи
мира Ілліча Леніна.

Славко повернувся з школи після урочистої 
лінійки і, забравшись з ногами на диван, читав 
книгу.

І раптом прийшов Іван Кузьмич. Славко так 
розгубився, що навіть не відповів на його при
вітання.

Вперше прийшов не Славко до Кузьмича, а 
Кузьмич до Славка. Славко почервонів від хви
лювання, заметушився, потім кинувся прибира
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ти розкидані на підлозі Галинчині кубики. Кузь
мич був по-святковому вбраний і, очевидно, тіль
ки-но з перукарні.

Звертаючись до Славкової матері, Кузьмич 
сказав:

— Ви пустите нас з Славком у кіно? У на
шому клубі демонструється сьогодні докумен
тальний фільм про Леніна... Підеш, Славко?

Славко прохально подивився на маму. Вона 
усміхнулася:

— І охота вам панькатися з ним... Голову 
собі тільки морочите...

Коли вони йшли по вулиці, Славко помітив, 
що Кузьмич чимсь схвильований.

До початку сеансу було ще півгодини, і вони 
сиділи у напівтемному майже порожньому фойє 
клубу.

— А ти знаєш, Славо, я теж є в цьому 
фільмі...

— Що? — не зрозумів Славко.
— Ото ж то воно,— Кузьмич якось дивно, 

зніяковіло посміхнувсй.— Навіть самому тепер 
не віриться... Правда, в юрбі і всього лише одну 
мить, але є.

Хвилювання Кузьмича передалося Славкові, 
і в нього закалатало серце.

Кузьмич дивився в підлогу і говорив, черво
ніючи і затинаючись,— мабуть, він не звик і не 
вмів розповідати про себе.

— Отож зовсім малим (десять років мені 
було) опинився я у Москві. Довго розказувати, 
але загалом так вийшло... Було це у вісімнадця
тім. Україну якраз німці захопили. І тата мого, 
і маму, і старшого брата — в один день... Остав
ся я — як палець. Куди приткнутися?.. Через 
людей довідався, що дядько — материн брат —
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у Москві червоноармієць. Самого Леніна охоро
няє. Надумав я до нього податись... Як я з-під 
Фастова до Москви добирався — книгу напи
сать можна. Два місяці. Коли-небудь розповім. 
Добрався я, значить, до Москви, розшукав дядь
ка. Дядько був дійсно в охороні Кремля. У ка
зарму до себе він мене, звичайно, взяти не міг — 
влаштував до знайомих, в одну робітничу сім’ю 
на Пресні. Частенько бігав я до дядька в 
Кремль — коли він вартував. Звичайно, тільки 
біля брами крутився. Охорона кремлівська бу
ла — будь певен! Навіть якось трапилось — са
мого Леніна без перепустки не хотіли пустити в 
Кремль...

Вперше я побачив Леніна здаля. Він ішов по 
тротуару напроти Великого палацу. В темному 
костюмі, в своєму знаменитому кашкеті (у яко
му його малюють тепер на портретах), на плечі 
накинуте чорне пальто з бархатним комір
цем...

Вдруге бачив я Леніна зовсім близько. Це 
була така зустріч, яку я пам’ятаю все життя. 
Був жовтень місяць. Наближалася річниця 
Жовтневої революції. Перша річниця Радянсь
кої влади. Дні були сонячні, погожі. У той день 
дядько саме стояв на варті біля Спаських воріт. 
Я давно просив його, щоб дозволив мені подиви
тися на Леніна зблизька. Дядько все ніяк не 
погоджувався — не хотів порушувати дисциплі
ну. А у той день я так жалібно просив, так каню
чив, здається, навіть заплакав, що дядько мах
нув рукою і дозволив. Тільки з. найсуворішою 
умовою, щоб ніхто мене не помітив. «А то...» — 
дядько зробив таке обличчя, що я все зрозумів 
без слів.

Відпочиваючи після роботи, Ленін любив
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гуляти внизу, вздовж кремлівської стіни, де було 
багато зелені і безлюдно.

Я зарані сховався у кущах біля самісінької 
стіни і, причаївшись, з хвилюванням ждав. І от 
з ’явився Ілліч. Без пальта, в кашкеті. Піджак 
розстебнутий, руки в кишенях штанів. Швидкою 
ходою він іде прямо на мене. І не збагну — чи 
то від сонця мружиться, чи то посміхається. Сер
це в мене — на весь Кремль калатає. Завмер, 
боюсь ворухнутися.

Пройшов Ілліч. Потім так само швидко на
зад іде. Потім знову — прямо на мене. Буцімто 
й не гуляє, а поспішає кудись. Я очей з нього 
не спускаю. Ноги затерпли — не відчуваю. Часу 
не помічаю. І от бачу — зовсім близько прохо
дить повз мене Ілліч і усміхається. Ясно бачу— 
радісно, широко усміхається думкам своїм хо
рошим.

І таке мене раптом почуття охопило — пере
дать не можу — від думки, що ніхто, ніхто, крім 
мене, не бачить в цю мить усмішки Ілліча. Така 
дорога, така безцінна була для мене ця хвили
на... Розумієш, мені, одному мені усміхався в 
цю хвилину Ленін. Хоча навіть гадки не мав, 
що я бачу його...

Свого дядька я не підвів — ніхто мене не 
помітив.

А сьомого листопада на Красній площі від
булось святкування першої річниці Жовтня. Іл
ліч виступав з промовою, потім відкрив тимча
совий пам’ятник Марксу і Енгельсу, потім мемо
ріальну дошку на Кремлівській стіні в пам’ять 
загиблих за мир і братерство народів. Людей 
було тьма-тьмуща.

Я стояв у першому ряду, аж біля червоноар- 
мійців, що стримували натовп. І все одно мало
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не плакав, що я такий маленький і що мою го
лову затиснуто між ворсистих шинельних рука
вів, які боляче дряпалися. Але я все ладен був 
терпіти, аби тільки бачити.

Ілліч стояв на всипаній ялиновими віта
ми площадці біля пам’ятника — у чорній ка
ракулевій шапці, з червоною стрічкою на 
комірі пальта — і говорив радісно, схвильо
вано.

Коли пам’ятник було відкрито, Ілліч дивив
ся на нього, дивився на людей, що товпили
ся навколо, і усміхався. І ця усмішка була 
мені вже така знайома, така знайома і рід
на, що здавалося, ніби Ілліч усміхається са
ме мені.

Неподалік від Леніна якийсь дядько вовту
зився біля квадратного ящика на триногому 
штативі і крутив ручку. Я, звичайно, тоді не ду
мав, що це кінооператор і що потім...

Іван Кузьмич не договорив. Якраз в цей час,— 
вони вже сиділи в залі,— погасло світло.

Ніколи в житті Славко з таким хвилюванням 
не дивився на екран.

На екрані був живий Ілліч.
А поряд з Славком сидів чоловік, який ба

чив, на власні очі бачив Леніна в житті, дихав 
з ним одним повітрям.

Славкова рука лежала на бильці крісла по
ряд з рукою Кузьмича і відчувала її дотик. На 
шершавій вузлуватій руці Кузьмича пульсувала 
тоненька жилка. Чи, може, то бився Славків 
пульс.

...Перша річниця Жовтня.
Ілліч виступає на високій дерев’яній три

буні...
Ось він поряд із Свердловим. Кругом люди.
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Ленін усміхається.
...Перше травня 1919 року. Ленін в машині. 

Поряд — дітлахи.
Ленін усміхається.
Двадцять п’яте травня 1919 року. Ленін пе

ред від’їздом з Красної площі прощається з 
учасниками параду Всевобуча.

Ленін усміхається.
Сьоме листопада 1919 року. Ленін на Крас

ній площі під час святкування другої річниці 
Жовтня. Падає сніг. Відкритою долонею, при
ставивши руку до шапки, вітає Ленін парад. До 
нього туляться діти.

І знову усміхається Ілліч.
Перше травня 1920 року. Ленін на закладці 

пам’ятника «Звільнений труд».
Сонце.
Весна.
Вітально звівши руку до кашкета, всім лю

дям, що сидять у залі, усміхається Ленін.
Цей кадр знають всі.
Він став одним з найулюбленіших портретів 

Ілліча.

З кінотеатру вони вийшли мовчки і, коли 
йшли вулицею — теж мовчали.

Так буває завжди, коли побачиш щось таке, 
що глибоко западає в серце.

Вони йшли й мовчали...
І враз Славко зупинився. «А ти знаєш, Сла

во, я теж є в цьому фільмі...»
Славко не наважувався глянути на Кузь

мича.
Адже він не побачив, не помітив, пропустив. 

Він просто забув про це. Він дивився тільки на 
Леніна.
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ВІТЬКА.

Ц е було при німцях у Києві.
Він торгував сигаретами на Євбазі.
Щуплий, худенький, в потертій цигейковій 

кубанці, з-під якої смішно стирчали відстовбур
чені вуха, він стояв на розі вулиці Чкалова і 
дзвінко й співуче викрикував:

— Є сигарети «Ліванте», є сигарети «Гунія», 
«Гонвед», «Симфонія»!- Пара п’ять!..

Можна було подумати, що це якась пісня- 
Він жив у одному домі з Зінкою, на Степа- 

нівській, поряд з лазнею. Мати його померла за 
кілька років до війни. А батько загинув у верес
ні сорок першого в районі Голосіївського лісу... 
Про це сказав якийсь незнайомий червоноар-
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мієць, що приніс батькову польову сумку і од
разу ж зник.

А пізно увечері в квартиру до Зінки посту
кала бабуся:

— Пробачте, ви не бачили нашого Вітьки?
Вона за звичкою говорила «нашого», хоча,

крім неї, нікого з рідних у Вітьки вже не було.
Він пропадав три дні.
Повернувся страшний — худющий, весь по

дряпаний, чорний.
Він був у Голосієві. Хотів знайти татове тіло. 

Обшукав увесь ліс... Не знайшов.
Але в очах назавжди відбилося те, що він 

бачив і що пережив за ці дні. І як би потім не 
сміявся він, це вже не зникало з очей.

То був найбільший Вітьчин друг—його бать
ко. Найбільший друг у світі. Ви ж зрозумійте — 
коли у маленької людини немає матері і тато 
дуже хоче, щоб ця людина не відчувала відсут
ності материнської ласки,— міцнішої дружби не 
буває!

Батько працював на «Транссигналі» началь
ником цеху. Високий, широкоплечий, дужий. 
І веселий:

— Віталію Івановичу!.. Ви ще й до'сі колу
паєте в носі? Ану облиште цю захоплюючу спра
ву і ходімте майструвати повітряного змія.

Кращого тата для Вітьки не зміг би приду
мати Рхавіть сам бог.

...Дерева у Голосієві шуміли од непогожого 
нічного вітру, і ніхто-ніхто на всій землі не чув, 
як кричав, як звав татуся Вітька...

Холодні вересневі світання заставали хлопця 
в окопі, біля розбитого, понівеченого кулемета 
«максим», що, здавалося, ще зберігав останній 
гарячий подих бійця.
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Батько був кулеметником.
Невідомо чому, але Вітька вирішив, що саме 

цей кулемет — батьків. Хотілося чимось прикри
ти побитий осколками щиток, подертий кожу
шок — бо ввижалося, що то батькові смертельні 
райи. І в серці кипіло жагуче бажання помсти. 
Вітька вже не сподівався знайти батька. Він 
блукав лісом з надією зустріти наших і разом 
з ними битися, битися до останнього. Але в лісі 
стояла мертва тиша.

...Бабуся була дуже старенька, ледве ходила. 
А жити треба було.

При німцях все життя міста зосередилося на 
базарі. Найбільший базар у Києві був Євбаз. 
Сюди виносили люди свої пожитки, продавали 
або міняли на харчі.

Спершу Вітька торгував «на розкладці». Він 
розстилав на запльованій базарній землі ряд
нину і розкладав на ній все, що міг продати: 
примус, старі підручники для четвертого класу, 
калоші, хутряний комір від бабусиного пальта, 
кілька патефонних пластинок, ковзани, м’ясо
рубку, будильник і різні дрібнички — гудзики, 
точилку для олівців, наперсток.

Таких «розкладок» були сотні. Весь базар 
складався з таких «розкладок». Це була бага
тюща виставка людських злиднів і горя.

«На розкладці» важко було торгувати довго. 
Незабаром у Вітьки лишилося тільки те, що вже 
не можна було продати. І речі батька. Вітька не 
міг торгувати речами батька. Він ладен був кра
ще вмерти з голоду.

Тоді Вітька навчився торгувати сигаретами. 
Першу пачку він виміняв на складаний ножик. 
А потім уже сміливо зводив знайомства з ма- 
дьярськими солдатами?

2 В. Нестайк 1 7



— Пан, сигарет... «Ліванте», «Гунія», «Гон
вед»...

І ввічливо дякував по-мадьярському:
— Кесоном!
З німцями Вітька ніколи не мав стосунків.
...Вечорами всі дітлахи з триповерхового бу

динку на Степанівській збиралися у дворі і си
діли на кам’яному виступі під вікнами лазні бі
ля кочегарки. Сиділи і розмовляли.

Такі галасливі й непосидючі до війни, вони 
тепер могли годинами мовчки слухати сумні 
розмови дорослих. І коли збиралися у свою ди
тячу компанію, то лише зрідка бігали й гралися, 
а здебільшого сиділи і розмовляли. Розповідали 
одне одному різні історії, почуті від дорослих, 
фантазували, не по-дитячому серйозно філософ
ствували і згадували своє довоєнне життя, в 
якому чомусь найбільше пам’яталася свіжа 
французька булка з маслом і з чайною ковба
сою...

Десь у сараї Вітька знайшов стару гітару, 
на якій було лише дві струни, і тепер вечорами 
приходив з гітарою. Він не розповідав ніяких 
історій, не філософствував і не згадував довоєн
не життя. Він мовчки сидів осторонь і, схиливши 
до гітари голову, тихо перебирав струни. Струни 
видавали басовитий деренчливий одноманітний 
звук. Вітька не вмів грати на гітарі. Та й ніхто б, 
мабуть, не зумів зіграти на такій гітарі. Але ці 
деренчливі звуки створювали якийсь особливий 
настрій.

Діти замовкали, і хтось говорив:
— Давайте заспіваєм що-небудь.
Тихо й невлад, заводили пісню, а потім чо

мусь всі змовкали і співав один Вітька. В нього 
був м’який хриплуватий голос, коли він співав.
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Зовсім не схожий на той, яким він вигукував на 
базарі: «Є сигарети «Ліванте», є сигарети «Гу- 
нія».

Вітька співав «Катюшу», «Синій платочок», 
«Полюшко-поле». Але найчастіше він співав про 
море, про молодого мічмана, що залишав красу
ню Одесу і плив до далеких чужих берегів.

Вітька ніколи не бачив моря і не був у Одесі. 
Але найбільше він любив саме цю пісню. Може 
тому, що його батько колись жив в Одесі і був 
моряком.

Зінка сиділа, обхопивши руками гострі колі
на, і, не відриваючись, дивилась на Вітьку. Лос
котний клубок підступав до горла. Що б не спі
вав Вітька, їй чомусь хотілося плакати, і вона 
насилу стримувала себе.

Мабуть, Вітька помітив, як Зінка дивилася 
на нього, і, мабуть, щось відчув. Бо зовсім незро
зуміло, чому це він раптом став такий відвертий 
з нею, чому сказав їй те, чого не сказав нікому.

Одного разу вони лишилися у дворі вдвох. 
Зінку вже двічі кликала мама, а Зінці не хоті
лося йти. Вони сиділи й мовчали. Вже зовсім 
стемніло. Але в небі було світліше, ніж в місті. 
У небі сяяли зірки, а місто було чорним і мерт
вим. І у дворі, як у погребі. Вони майже не ба
чили одне одного. Монотонно й печально дерен
чала струна. І раптом зірками сяйнули на Зінку 
Вітьчині очі:

— Ех... пістолета б мені!...
— Що ти?! — здригнулася Зінка і похоло

ла.— Розстріляють же, якщо знайдуть.
— Н-нічого,— скрипнув зубами Вітька.— Не 

знайдуть, не розстріляють... Я сам стрілятиму.
— Вітько! Ти з глузду з ’їхав! Що ти гово

риш?
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— От побачиш — я в  партизани піду.
— Та де ж вони? Ти ж не знаєш,— у Зінки 

зуб на зуб не попадав від раптового дрожу.— 
Ти ж нічого не знаєш.

— Все одно. Знайду. Знайду, от побачиш...
А через кілька днів... Через кілька днів Зін-

ка була на базарі. Пішла з мамою. Мама сиділа 
«на розкладці», а Зінка крутилася біля великого 
пересохлого фонтану, що був перед ворітьми ба
зару. Між іншим, саме тут торгує сигаретами 
Вітька. От і зараз він, демонстративно не помі
чаючи Зінку, вигукував своє незмінне: «Є сига
рети «Ліванте», є сигарети «Гунія».

Лише очі чомусь неспокійно бігають, і голос 
звучить різко й зло. Схоже, що від збентеження. 
Чи не Зінчина присутність причина цьому? Він 
завжди чомусь соромився перед Зінкою, що тор
гує сигаретами, і уникав розмов про це. І навіть 
гадки не мав, що не соромитися йому треба, а, 
може, зовсім навпаки. Шкода, що Зінка не мог
ла і не вміла сказати йому це.

Зінка посміхнулася своїм якимсь глибоко- 
глибоко захованим думкам.

І в цю мить почувся пронизливий одчайдуш
ний крик:

— Облава-а!
Весь базар здригнувся, на секунду застиг і 

враз у єдиному пориві рвонувся з місця. Наче 
хвиля страшенного урагану прокотилася по ба
зару. Люди бігли наосліп, перевертаючи рунду
ки, наступаючи на корзини, розмітаючи «роз
кладки». Ніхто й не думав про свій «товар». Те, 
за що секунду тому торгувалися, зараз без ж а
лю товкли ногами.

Це було одне з найстрашніших слів при нім
цях — облава! Воно означало рабство, неволю,
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смерть. Німці влаштовували облави на людей 
і потім гнали їх в Німеччину.

Біля воріт базару, там, де був фонтан, утво
рився затор. Люди металися, тиснули один на 
одного, намагаючись прорвати ряди поліцаїв, 
що закрили шлях.

Вітька і Зінка опинилися в натовпі.
Згодом Зінка ніяк не могла згадати багатьох 

подробиць того, що відбулося. Вона тільки па
м’ятала, що її і Вітьку розділяли люди, але во
на бачила Вітьку, він стояв, притиснувшись до 
товстого есесівського офіцера в окулярах, кот
рий невідомо як потрапив у натовп — мабуть, 
щось купляв на базарі. Потім, незважаючи на 
галас, вона раптом почула, як щось з глухим ме
талевим брязкотом впало на асфальт. Есесі
вець різко обернувся і схопив Вітьку за комір. 
І люди одразу ж відсахнулися, утворивши нав
коло есесівця й Вітьки вільний простір. Німець 
нахилився і підняв з асфальту... пістолет. Одним 
рухом вклав його в розстебнуту кобуру. Бу
ло ясно — пістолет не міг сам випасти з ко
бури. У .Зінки перед очима попливли червоні 
кола.

До німця підскочило кілька поліцаїв, щось 
збуджено заговорили, і один з них почав викру
чувати Вітьчину руку за спину. Німець запереч
ливо захитав головою і щось джеркотнув. Полі
цаї одразу відійшли. Німець вивів Вітьку з 
натовпу і повів чомусь назад на базар. Зіи- 
ка, ховаючись за рундуками, пішла слідом за 
ними.

Базар був зовсім порожній і справляв дивне 
враження: всюди на прилавках розкладені то
вари і — жодної живої душі.

Німець йшов повільно, як на прогулянці, і вів
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за руку Вітьку — точнісінько тобі батько з 
сином.

Обличчя в німця було кругле, добродушне, 
а великі рогові окуляри робили його зовсім не
схожим на військового.

— Kleine rusische bandit? — беззлобно, з ве
селою усмішкою спитав- німець.— О, sehr gut, 
ausgezeiclmet!1

Ausgezeichnet! Так казала до війни в школі 
вчителька німецької мови, коли хтось добре від
повідав урок. І від того, що німець говорив та
ким веселим добродушним тоном, і від цього 
знайомого слова Зінка трохи заспокоїлась.

«Певно, він вчитель,— чомусь подумала во
на.— Здається, Вітьці повезло. Але куди він йо
го веде?»

Німець підвів Вітьку до м’ясного ларка... 
А потім... Потім на Зінку найшло заціпеніння, 
яке буває лише в жахливому кошмарному сні: 
хочеш бігти, а ноги приросли до землі, хочеш 
крикнути, і забрало голос.

Німець взяв Вітьчину праву руку і поклав на 
колоду, де м’ясники рубали м’ясо. Тепер Зінка 
помітила, яка величезна волохата лапа у нім
ця — він стискував нею Вітьчину руку, мов оче
ретинку. І ще помітила Зінка, що Вітьчина рука 
була стиснута в кулак.

Німець змахнув над головою великою м’яс- 
ницькою сокирою...

Зінка не чула, чи закричав Вітька, бо вона 
сама закричала диким голосом:

— А-а-а-а-а!
Потім вона вже зовсім нічого не пам’я

тала.
1 Маленький російський бандит? О, дуже добре, відмінно (ні- 

мецьке)*
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Три тижні Вітька лежав не підводячись.
Три тижні Вітька був без пам’яті — стогнав, 

марив, щось говорив, не розплющуючи очей.
Три тижні Зінка не відходила від нього — 

ні вдень, ні вночі,
Вітька лежав на дивані біля вікна. На тому 

самому дивані, на якому Зінка спала все 
життя. Якось так вийшло, що його одразу при
несли сюди, до них на квартиру. І вже не стали 
переносити.

За ці три тижні вмерла Вітьчина бабуся, і її 
поховали без нього.

Вітька лишився зовсім один.
Вітька став Зінчиним братом.
Був уже кінець літа сорок третього року, 

коли Вітька піднявся.
По бульвару Шевченка безперервним пото

ком ішли німецькі машини. На захід.
Німці відступали.
Одного разу Вітька сказав:
— Зінко, мені треба поговорити з тобою. 

Ходім.
І вони пішли до нього в квартиру, порожню 

й холодну.
— Зінко, я вирішив піти звідси... На схід. 

Назустріч нашим,
Зінка розгублено розтулила рот, хотіла щось 

сказати, але не сказала, а тільки глянула на по
рожній Вітьчин рукав. Вітька перехопив її по
гляд і закусив губу:

— Я... я навчусь стріляти лівою. От поба
чиш!

Зінка мовчала.
Вітька теж мовчав довгу хвилю. Нарешті 

сказав, дивлячись кудись убік:
— Розумієш, мені тяжко, що я не можу по
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прощатися з мамою. Я знаю, мама мене просто 
не пустить. А я не можу не піти.

Він не сказав «твоя мама», він сказав просто 
«мама».

Зінка не плакала. Зінка знала, що його все 
одно не зупиниш.

Вітька зняв зі стіни гітару.
— Зінко, збережи її. На згад про ті дні, коли 

я... ще грав.
І Зінці раптом здалося, що Вітька справді 

вмів грати на гітарі.
Зінка не плакала.
Того ж дня Вітька пішов по бульвару Шев

ченка туди, звідки сунули німецькі машини. 
В руці у нього була батькова польова сумка.

6 листопада 1943 року наші звільнили Київ.
Це було найбільше свято Жовтня за всю 

історію Києва.
А через два дні на бульварі Шевченка на 

кілька хвилин спинилася танкова колона. Спи
нилася для того, щоб одна людина змогла збі
гати до своїх попрощатися.

Зінка не впізнала Вітьку. У гімнастьорці, з 
погонами, у пілотці, в юхтових чоботях. На 
грудях ремені навхрест, батькова сумка... і 
пістолет.

Зінці здалося, що від Вітьки пахне порохом.
Вітька поїхав на танку по бульвару Шевчен

ка. На захід.
Зінка не плакала.
Так! Вітька навчився стріляти лівою.



ЯБЕДА

—  Я більше не буду! Ну, чесне слово!
— Що ж, повірю. Тільки це вже востаннє. 

Зрозумів? Коли хоч щось — ти не поїдеш... 
Якийсь хуліган росте, а не хлопець. Більше 
панькатись з тобою я не буду.

—Добре, мамусю. От побачиш, от побаййш. 
Валько полегшено зітхнув. І в душі він за- 

присягся: «Годі! Все! Більше цього не буде!»
Не вперше Валько давав собі такі клятви, не 

вперше каявся — легковажна він був людина. 
Але тепер він вирішив -остаточно: скільки мож
на! Тільки й чути: «Ваш Валько вдарив Борю», 
«Ваш Валько обірвав вірьовку з білизною!», 
«Ваш Валько заліз у собачу конуру й гавкав...»
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I просто нестерпно дивитися у вічі мамі, коли 
вона докоряє: «Знову? Ну чому ти не можеш по
водитися, як Толя?»

Ох, оцей Толя — товстий губатий Только, 
двоюрідний Вальків брат! Чому всі вважають 
його таким хорошим? Авжеж, він відмінник і 
щодня чистить зуби. Авжеж, він не стріляє з 
рогатки і не їздить на трамвайній ковбасі... Але 
ж він не вміє плавати і не вміє кататися на ков
занах. І плаксій він — як найостанніша баба. 
З-за четвірки ладен крокодилячі сльози лити. 
А коли вони були молодші і їм траплялось би
тися, Толя завжди лупцював Валька, бо був на 
півроку старший і дужчий. Причому побитий 
Валько мовчав, а Толя ревів, як білуга. Б ’є і 
плаче, б’є і плаче. І виходило, що винен, зви
чайно, Валько — він, мовляв, кривдник, він ху
ліган. І так все життя...

Але Толі не треба виправлятися. Виправля
тися треба Валькові.

Мама пішла. Дома — нікого. Поскучавши 
трохи в кімнаті, Валько йде у двір. На обличчі 
в нього сум і нудьга. Таке обличчя в нього буває 
тоді, коли він хворий або коли пише у класі 
контрольну.
& 3 майданчика лунають крики, свист, галас—
хлопці грають у футбол. Хтось, вгледівши Валь
ка, гукає:

— Валько, гайда сюди, нам нападника дуже 
треба.

Валько зітхає:
— Не хочу.
І власний голос здається чужим, незнайо

мим. Як хочеться Валькові пограти у футбола! 
Та ні, небезпечно. Хіба минулого разу він нав
мисне «костильнув» Ігоря? Зовсім випадково,
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в азарті. А скільки крику було: «Скалічив ди
тину!»

Скалічив... Он як ганяє м’яча «каліка»!
Підходить Алик, худенький щуплий хлопчи

на, він погано грає у футбола і тому майже ні
коли участі у грі не бере.

— Пішли на трембулі покатаємось.
«Трёмбуль»—це трамвай, кататися на ньому

«зайцем» — страшенна насолода.
Але Валько хитає головою.
— Пхи,— каже Алик і відходить.
«Тобі, звичайно, «пхи»! Тобі не треба виправ

лятися».
Яскраво сяє сонце, цвірінькають горобці, де

ренчать на вулиці трамваї, і весело галасують 
на майданчику футболісти. Життя, повне спокус 
і радощів, вирує навколо.

А тут виправляйся.
Це дуже нудно, та що поробиш...
Окрім щирого рішення взагалі виправитися, 

у Валька ще є для цього одна дуже конкретна 
причина. Сьогодні о четвертій має під’їхати 
дядько Володя і взяти його з собою на полю
вання. На справжнє полювання. Дядько Володя, 
мамин брат, завзятий мисливець, має власну 
«Волгу» і, коли сезон, щосуботи їздить на полю
вання. То в Іванківський район, у ліси,-то на 
річку Удай, то під Чернігів. Уже давно він обі- 
цяє,взяти з собою Валька і Толю. Але все якось 
не виходить: то погода непідходяща, мама не 
пускає, то (і це найчастіше!) місця в машині не 
вистачає — стільки дорослих мисливців. А сьо
годні обіцяв точно. І їдуть вони не куди-небудь, 
а в село Дейманівку, що на Удай-ріці.

«Місця,— каже дядько Володя,—Ельдорадо! 
Комиші — три метри заввишки. Зарості — пря
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мо джунглі. Дичини — як гною. І крижаки, 
і чирята, і лиски, і бекаси, і чого тільки не
ма!»

Ночуватимуть прямо на березі, у наметі. Зве
чора риби наловлять, юшки на багатті зварять. 
Дядько Володя з своїми товаришами-мисливця- 
ми історії різні розповідатимуть до самісінької 
ночі, поки не погаснуть у вогнищі останні вуг
линки. Немає нічого кращого на світі, як ото 
лежати на сіні біля багаття, дивитися у вогонь 
і слухати розповіді дорослих про всякі цікаві 
випадки... Іскри з вогнища летять у небо і ста
ють зірками, в річці скидається риба, десь в оче
реті зрідка скрикує якийсь птах...

А вдосвіта — на човен і в очерет. Обережно, 
без звуку веслує дядько Володя, з тихим шурхо
том розсуває човен комиші. Клубочеться, сте
леться по воді туман. Сидячи на кормі, щулишся 
від ранкової прохолоди. Ось поволі випливає 
з-за очерету сонце — велике тьмяно-біле коло. 
Зараз на нього ще можна дивитися, і не боляче 
очам. А за кілька хвилин воно розжене туман 
і засяє так, що мимохіть замружишся.

І враз — плюсь-плюсь-плюсь! Лоп-лоп-лоп! 
Фш-шш...—з плюскотом зривається з води і злі
тає крижень.

Дядько Володя хапає рушницю:
— Бах! Бах!
Та летить, витягнувши довгу шию і часто- 

часто махаючи крилами, красень крижак.
— Ех, пропуделяв! — зніяковіло каже дядь

ко Володя, переламуючи рушницю і виймаючи 
гільзи, що димляться і гостро пахнуть порохом.

А серце в тебе б’ється так сильно, як у того 
самого крижака, що ген-ген полетів над очере
тами.
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Але все де Валько поки що знає лише з опо
відань дядька Володі. Валько ще ніколи не був 
на полюванні, ані разу в житті.

Тиняється Валько по подвір’ю, місця собі не 
знаходить.

І враз думка майнула в нього: а чого це він 
має весь час отак пасивно виправлятися, тільки 
берегтися, аби чогось не накоїти. Адже можна й 
активно виправлятися,— вчинити щось благо
родне і хороше.

Це навіть цікаво.
Цікаво то цікаво, але й нелегко.
Найблагородніше — це врятувати потопаю

чого або винести з пожежі немовля. Але ж де ти 
візьмеш пожежу, як її нема! А втопитися в них 
у дворі можна, хіба що встромивши голову у 
відро з водою...

Заступитися за малюка? Або допомогти якій- 
небудь бабусі нести корзину?

Ет! Як не хочеш робити ніяких благородних 
вчинків, то ці бабусі з важкими корзинами прос
то юрбами ходять! А тут — хоч би тобі одна!

І малюків, як на зло, ніхто не ображає...
Раптом Валько побачив на паркані кота Фім- 

ку. Це був здоровенний смугастий котяра, мер
зотник, яких світ не бачив. Це він з ’їв Вальчи- 
ного чижа. І золотих рибок з акваріума лапою 
повиловлював і теж зхрумав, злодюга нещасний.

А тепер, звиваючись змією, він повзе по пар
кану до пташеняти, що, мабуть, тільки вчилося 
літати і сиділо на паркані, стріпуючи крильця
ми. Ач що задумав, мармиза смугаста.

— Ану, дзус! — щосили закричав Валько.
Та Фімка навіть оком не моргнув. Цей негід

ник не боявся крику. Він давно звик до криків 
і не звертав на них уваги.
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— Ну стривай! — розсердився Валько, схо
пив камінь, прицілився і жбурнув. Камінь чирк
нув Фімку по хвосту, Фімка сторчака полетів на 
землю і... дзень! — у ту ж мить почулося за пар
каном.

Валько так і присів.
Цей знайомий звук міг означати лише одне— 

Валько розбив вікно.
Не одне вікно розбив на своєму віку Валько. 

І завжди бувало неприємно. Але такого против
ного страху він не відчував ніколи.

На якусь мить він заціпенів. Потім крутнув 
головою праворуч, ліворуч — чи не бачив хто? 
Здається, ніхто.

І за кілька секунд він уже був у себе на тре
тьому поверсі. Так швидко, мабуть, не бігав жо
ден чемпіон у світі.

Тільки б не довідалась мама! Все що завгод
но, але тільки б не довідалась мама! Потім він 
їй сам усе розкаже! Сам, чесне слово! Але тіль
ки не зараз, тільки не сьогодні!

Було три години дня. О пів на четверту при
йде мама. О четвертій приїде дядько Володя.

Валькова доля має вирішитися за півгодини. 
Довідається чи не довідається?

Адже він не хотів. Він хотів, щоб було благо
родно... Смугастого Фімку... Злодюгу...

Ляля вчилася в першому класі. У неї біляві 
кіски з бантиками і великі сіро-зелені очі. На 
щічках ямочки — дуже навіть симпатичні. Та
ких дівчаток малюють на зубному порошку і на 
цукерках «Щасливе дитинство».

Вона ходить навшпиньки, пальчики відстав
ляє вбік і губоньки закопилює по-особливому. 
Це тому, що вона хоче стати балериною. Взагалі
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вона дуже хороша дівчинка. Так вважають до
рослі. А діти у дворі знають одне: Ляля — ябе
да. «Ябеда — донощиця, свиняча помошниця».

— Тьотю, а ваш хлопчик штани порвав.
— Дядю, ваша Томочка сніг їла.
— Софіє Павлівно, а Володя на перилах ка

тався.
І хлопчика тягли додому за вухо, а Томочка 

діставала по губах, а Володя — по тому місцю, 
на якому катався.

Не любили діти Лялю.
Ходила вона по подвір’ю чистенька, акурат

ненька, з презирливо закопиленими губками. 
Сама ніколи на перилах не каталась, не їла сні
гу і не рвала штанів. Але ніхто їй не заздрив. 
І ніхто не хотів з нею гратися. Крім однієї 
шестирічної Томочки, яка була дуже доброю 
і не вміла ні сердитися, ні тим паче свари
тися.

Сьогодні Томочки у дворі не було, і Ляля 
нудьгувала. Вона намагалася не показувати 
цього, але важко стояти осторонь, бачити веселі 
ігри дітей і знати, що тебе в ці ігри не при
ймають!

Подвір’я було велике, з багатьма затишними 
куточками, де можна сховатися так, що тебе ні
хто не побачить. В один з таких куточків, під 
кущами бузку біля паркану, і залізла від нудьги 
Ляля. Причаїлася у напівтемряві, дивиться, 
як гусінь по гілочці повзе. Коли нудно, і це роз
вага.

Аж чує:
— Ану, дзус! — Вальків голос.
Глядь — стоїть перед парканом Валько і сва

риться кулаком, а на кого—з-за кущів не видно.
Потім камінь з землі схопив, розмахнувся...
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І коли почула Ляля, як дзенькнуло за парканом 
скло, і побачила, як дременув переляканий 
Валько,—-- від нудьги Лялиної й сліду не лиши
лося.

Валько розбив вікно, і ніхто, крім неї, цього 
не бачив!

Ляля вилізла з кущів.
Як приємно повідомляти що-небудь таке, чо

го ще ніхто не знає!
Першим Лялі зустрівся Алик, який все ще 

шукав собі напарника для катання на «трём- 
булі».

— Твій друг Валечка тільки що розбив шиб
ку,— удавано байдуже мовила вона, проходячи 
повз Алика.

— У-у, ябеда,— похмуро промимрив він їй 
услід.

Потім Ляля ходила по всьому подвір’ю і го
ворила:

— Знаєте, Валько розбив вікно!
— Ви не чули, Валько вікно розбив тіль

ки що.
— От жах — Валько вікно в сусідньому дво

рі розбив.
Та особливого враження ні на кого це не 

справило. Не вперше було чути про Валька та
ке. І ніхто ж не знав, що сьогодні він цілий день 
виправлявся.

Тоді Ляля стала вартувати біля воріт. Вона 
знала, на кого її слова справлять враження — 
на Валькову маму. Тепер Ляля тільки боялась, 
щоб хто-небудь не сказав Вальковій мамі рані
ше, ніж вона. Ляля вже шкодувала, що роздзво
нила про це на весь двір. їй навіть здавалося, 
що декотрі діти спеціально граються неподалік 
від воріт.
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І коли з ’явилася Валькова мама, Ляля одра
зу кинулася до неї.

— Тьотю, тьотю, а ваш хлопчик вікно роз
бив!

Валькова мама зітхнула, і обличчя її стало 
сумне-сумне.

— Де? — спитала вона тихо.
— У сусідньому дворі... Через паркан... Ка

менюкою... — Ляля хотіла було розказати всі 
подробиці, але Валькова мама вже не слухала 
її. Швидким кроком, навіть не глянувши більше 
на Лялю, вона попрямувала додому.

Валько умів грішити, умів каятися, але бре
хати Валько не вмів. Особливо мамі.

Глянувши на Валька, мама вже могла навіть 
не питати. Але вона все-таки спитала:

— Ти розбив вікно?
Валько мовчки схилив голову.
Мама чомусь не стала його лаяти, а лише 

сказала:
— Я піду вибачусь і скажу, що сьогодні до

мовлюсь із склярем.
В.рлько не встиг навіть рота роззявити, як 

мама пішла. А втім, виправдуватись у Валька 
не було зараз ні сил, ні бажання. Він тільки по
думав: «Значить, хдось все-таки бачив».

У голові було порожньо.
Валько стояв біля вікна і дивився вниз на 

вулицю. По вулиці проїздили машини, і щоразу, 
коли проїздила «Волга», серце Валькові завми
рало. Отак цього літа він уже багато разів, май
же кожної суботи, стояв і ждав. Але тоді було 
зовсім інакше...

У коридорі грюкнули двері — прийшла ма
ма. Валько обернувся. Але мама в кімнату не 
зайшла, а пішла на кухню. Коли ж Валько
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знову глянув у вікно — біля під’їзду вже стояла 
блакитна дядькова «Волга».

«Хоч би не було місця, хоч би не бу
ло місця», — задихаючись, поспішно подумав 
Валько.

З машини вийшов дядько Володя, потім — 
Толя. Толя був у старому лижному костюмі, че
рез плече в нього висіла фляжка, на грудях— 
батьків бінокль. Сумнівів бути не могло — Толя 
їхав на полювання.

Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся 
веселий голос дядька Володі:

— Де твій мисливець-сміливець? Щоб через 
хвилину був готовий. Ми негайно лягаємо 
на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. 
Мерщій!

— Він не поїде,— почувся мамин голос.
Як?!

— Дуже просто, не заслужив і не поїде.
Дядько Володя ще щось говорив, і мама го

ворила, але Валько вже нічого не чув. Він до 
болю закусив нижню губу — вона зрадницьки 
тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди пи
шався цим і не хотів... не Хотів... щоб...

Потім він бачив, як з під’їзду вийшов дядько 
Володя, як він сказав щось Толі і Толя знизав 
плечима і поблажливо, по-дорослому посміхнув
ся. І не було на Толиному обличчі ;.ані крапельки 
жалю, а лише погано прихована радість, що сам 
він їде... Вони сіли в машину і поїхали. А Валь
ко стояв біля вікна і дивився на те місце, де бу
ла машина. І хоча вулицею один за одним про
їздили автомобилі, вон-а здавалася йому зовсім 
порожньою...
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Ляля пообідала і знову подалася надвір.
Вона повільно спускалася сходами, тримаю

чись рукою за перила.
Ляля завжди повільно й обережно спуска

лася сходами, боячись спіткнутися,— адже вона 
збиралася стати балериною і берегла ноги.

Раптом вона почула вгорі голоси і спинила
ся. Вона впізнала голос Валькової мами. Валь
кова мама стояла на площадці і розмовляла з 
сусідкою.

Лялин тато завжди жартував з цього приво
ду: «О, знову зійшлися біля перелазу».

Ляля на мить згадала про це, але одразу ж 
забула, так привернула її увагу розмова.

— Ви знаєте, такий у мене настрій, просто 
жах,— говорила Валькова мама.— Покарала 
свого і так шкодую тепер... Не можу дивитись, 
як він переживає.

— А що таке?
— Та розумієте, мав він сьогодні їхати з 

моїм братом на полювання. Так збирався, так 
готувався! Ви ж знаєте, що це для хлопця зна
чить. А зранку сьогодні — завинив. Я попере
дила: коли ще що-небудь — не пущу. Прихо
джу — а мені кажуть: вікно розбив. Я зопалу й 
не пустила.

— Ну що ж — правильно. Треба їх вихову
вать... А то...

— Стривайте. Пішла я одразу (це у сусід
ньому дворі), дивлюсь, дійсно біля одного вікна 
на першому поверсі побите скло лежить. Але 
вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, ду
маю, швидко вставили. Пішла — дома нікого не
ма. А оце півгодини тому знову пішла. І що ви 
думаєте? Просто не повірила. Дійсно працював 
у них сьогодні скляр. Але справа то, виявляєть
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ся, давня — шибка давно була тріснута. Май
стер, коли склив, вийняв її і на землі біля стін
ки поставив. І лишив. А Валько мій у цю тріс
нуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не 
збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості 
йому не завдати.

— Ви подумайте! Дійсно, шкода хлопця.
— Як він хотів, бідолаха, на це полювання, 

ви собі уявить не можете. Просто марив. І, го
ловне, завжди місця в машині не було — ви ж 
знаєте цих мисливців! А тут і місце трапилося, 
і Толя, його двоюрідний брат, поїхав, а він...

Ляля слухала, затамувавши подих, і серце в 
неї билося, як у спійманого шкідливого коше
няти.

Потім їй враз стало холодно.
Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч 

вона була на другому поверсі, а жінки стояли на 
площадці третього.

Та Лялі чомусь здавалося, що її обов’язково 
повинні побачити. От зараз підійдуть, перехи
ляться через перила і побачать.

І Ляля стрімголов кинулася вниз по сходах, 
забувши в цю мить про те, що вона збирається 
стати балериною...

Вона знову залізла в кущі біля паркану і си
діла там, причаївшись.

Чого вона ховалася — вона б сама не змогла 
пояснити.

їй згадалося, як зовсім недавно були татові 
іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ля
ля любила свята. Любила, коли шумно й весело 
і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми 
у костюмі Сніжинки — в білому марлевому 
платтячку і в короні з вати. Гості гучно їй 
аплодували, і вона була щаслива, Вона так
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розійшлася, що не хотіла, йти спати. Вона б тан
цювала, танцювала й танцювала,. Але гості хо
тіли співати своїх дорослих пісень і танцювати 
свої дорослі танки — танго, фокстроти і вальси. 
І мама силоміць одвела Лялю і поклала в 
постіль.

Як жахливо було лежати в темній кімнаті, 
бачити лише вузеньку смужку світла біля две
рей і чути веселий галас за стіною! Ляля довго 
плакала і не могла заснути...

А що таке полювання? Ляля намагалася 
уявити собі і не могла. В уяві виникали розма
льовані індійці з списами, лялькові тигри і 
леви з дитячих книжок і чомусь кумедне оле
ня Бембі. І крутилися слова пісеньки: «Враз 
мисливець вибігає, прямо в зайчика стрі
ляє...»

— Ой!
Це вже було не з пісеньки. Це мимоволі 

скрикнула Ляля. Бо побачила, що біля кущів 
стоїть Валько.

Це було так несподівано і страшно, що вона 
дщершу подумала — привиділось. Але то був 
живий Валько. Чому він тут опинився?

Охоплена жахом, ламаючи гілки, Ляля кину
лась крізь кущі. Валько одсахнувся з неспо
діванки.

Ляля спіткнулася і з усього розгону гепнула 
на землю. Спробувала підвестися й сіла, схо
пившися за коліно.

Валько підійшов до неї.
Вона пригнула голову і затулилась рукою.
— Чого ти? Що з тобою? Забилася?
Ляля мовчала.
— Боляче?
Ляля заплакала.
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— Ну, чого ти? Ну, вдарилася? Пхе, зовсім 
маленька подряпина. Не плач. Хочеш, я тобі до
поможу. Додому одведу.. Ну, вставай.

Він заспокоював її!
Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипую

чи і не витираючи сліз.
Валько розгублено дивився на неї.
Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не 

тому, що болить КОЛІНО,,*



СИНЄ ВЕДМЕЖА Г Р И Ш К А  

1. В н оч і

Л еся прокинулась від голосів,
— Мам, мам, а хто найголовніший вождь на 

Україні? Ватутін?
— Спи!
— А найголовніший кавалерист? Богдан 

Хмельницький?
— Спи, тобі кажуть!

— Мам, а хто це хропе?
— Тьотя,
— А хіба тьоті хропуть?
— Та цить!
— А тут завжди пошепки розмовляють? 
т- Ні, Тільки вночі, Це ж гуртожиток.
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— А чому гуртожиток?
'— Спи зараз же, А то ти всіх побудиш, і нас 

виженуть...
Запанувала тиша.
Було чути лише, як поскрипує металева сітка 

на ліжку. Мабуть, хлопчик вовтузився і не міг 
заснути.

В темряві Леся не бачила цього, але догаду
валась.

Не вперше Леся прокидалася вночі. Вже дру
гий тиждень вона ночувала в цьому невеличко
му двоповерховому готелі, де її мати була голов
ним адміністратором. В готель приїздили і все
лялися в будь-який час. Леся спала дуже чутливо 
і щоразу прокидалася. Та що поробиш, коли в 
них капітальний ремонт і навіть стелі немає (та
то спить просто неба в спальному мішку).

В номері стояло шість ліжок, Лесине — біля 
самого вікна. Вікно було розчинене, і знадвору 
плинули гострі пахощі матіоли.

Леся лежала, уткнувшися в подушку, і ніяка 
матіола не могла заглушити особливий готеле- 
вий запах постелі — чистий, свіжий, але якийсь 
дуже недомашній. Леся не могла звикнути до 
цього запаху, він весь час нагадував, що вона 
не вдома, і їй ставало тоскно. Особливо було 
тоскно, коли вона отак прокидалася вночі. Мама 
спала на дивані в себе в кабінеті, а поряд були 
незнайомі чужі жінки, майже кожної ночі нові. 
Двічі Леся навіть плакала вночі. Бо їй здава
лось, що вона вже зовсім не засне, а до ранку 
було далеко-далеко. І думка про те, що дове
деться безконечно довго лежати у цій чужій не
домашній темряві, була страшна. А втім, Леся 
завжди благополучно засинала,

І на цей раз теж.
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2. В р а н ц і

Коли Леся прокинулась, нікого вже в номері 
не було, крім худорлявої чорноволосої жінки з 
суворим обличчям і хлопчика років п’яти. Леся 
одразу збагнула, що це їхню розмову чула вона 
вночі.

Жінка перебирала якісь папери в папці, що 
лежала на ліжку. А хлопчик стояв біля вікна і 
дивився у двір. У хлопчика була стрижена ло
бата голова з великими відстовбурченими вуха
ми і кирпатеньким веснянкуватим носиком з ши
роким переніссям. Причому замість заглибники 
на переніссі, як у всіх дітей, у хлопчіка був, нав
паки, горбок, потовщення, бо він весь час насуп
лював брови. І від цього обличчя його набувало 
кумедно-серйозного вигляду.

Не відриваючи погляду від вікна, хлопчик зі
тхнув і сказав матері:

— Ось подивись, який у людей велоси
пед.

Жінка мовчки продовжувала перебирати па
пери.

Леся знала, про кого говорить хлопчик — це 
директорський Юрко вже з самого рання ганяє 
по подвір’ю на своєму «Орльонку».

— Гарний у людей велосипед,— повторив 
хлопчик.

Не підводячи голови від своїх паперів, жінка 
сказала:

— Ми ж домовились, що наступного року 
купимо зразу двоколісний. А зараз немає гро
шей, ти ж знаєш.

— Я знаю. Це я просто так. Зовсім не для 
того, щоб купити...

Зайшла Лесина мати.
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Вона усміхнулась хлопчику, як давньому 
знайомому, і сказала:

— Лесю, Павликова мама буде сьогодні 
цілий день зайнята. Ти з ним пограєшся. 
Добре?

Жінка прохально глянула на Лесю:
— Взагалі-то він у мене самостійний, але 

все-таки не хотілося б лишати його на самоті. 
Побудеш з ним, Лесю?

«Ну от, Клава і Света підуть на лиман без 
мене»,— з досадою подумала Леся, але, здвиг
нувши плечима, сказала:

— Добре.
Раз мама домовилась — відмовлятися не

зручно.

3. Сине ведмежа Г ри ш к а

У дворі готелю нудно і нецікаво. Асфальто
вані доріжки, клумби, три дерева і більше нічо
го. Дивитися, як катається на велосипеді Юр
ко,— тільки настрій псувати. Все одно, жадню
га, не дасть.

— Ходім у сусідній двір. Там гойдалка є,— 
сказала Леся.

— Давай,— байдуже відповів Павлик.
«Нудний який. І що я цілий день з ним роби

тиму? — думала по дорозі Леся.— Клава і Све
та, звичайно, уже на лимані. Света, мабуть, при
несла те, що обіцяла. Може, вона більше й не 
зможе принести вже...»

Гойдалка була зайнята. На ній гойдалася 
якась незнайома дівчинка. Леся трохи постоя
ла в нерішучості, потім підійшла до ящика з 
піском.

— Давай з піску що-небудь збудуємо.
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— Я не люблю з піску будувати,— похмуро 
мовив Павлик.

— А що ж тоді робити? — уже роздратовано 
спитала Леся.

— Ти будуй, якщо хочеш,— винувато сказав 
Павлик.— А я просто дивитимусь.

Але самій Лесі будувати не хотілось.
Кілька хвилин вони мовчали»
Павлик засунув руку за пазуху і обережно, 

ніби щось живе, витяг маленьке синє ведмежа 
з ніжної пухнастої синелі. Очі і ніс у нього були 
зроблені з малесеньких намистинок, і мордочка 
страшенно симпатична і кумедна. У піднятій 
вгору лапі—жовта шовкова нитка, на кінці якої 

'прив’язано якусь круглу гумову мисочку,
В Лесі загорілися очі.
— Що це?
— Гришка.
— Чому — Гришка?
—■ Звуть так.
— А звідки він в тебе?
— Дядя один подарував. Знайомий. Він нас 

з мамою якось на машині до вокзалу підвозив. 
І Гришка в нього на склі висів. Він може на яко
му завгодно склі висіти. Навіть на стелі, якби 
стеля була скляна... І на руці теж... Ось дивись.

Павлик послинив долоню, притис до неї гу
мову мисочку, мисочка присмокталася, і ведме
жа, погойдуючись, повисло на ниточці.

Леся усміхнулася:
— Здорово... А чому він синій?

—Тому що Гришка. Всі інші ведмеді Миш
ки. А він — синій, Гришка.

Леся перейшла у другий клас, але ляльками 
ще гралася. На час ремонту всі її іграшки були 
сховані. І зараз, дивлячись на це кумедне синє
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ведмежа, Леся гостро відчула, як вона скучила 
за своїми ляльками. їй навіть стало шкода 
себе.

— Дай мені його подержати. Можна? — 
тремтячим голосом сказала Леся.

— Будь ласка. Він добрий, цей Гришка. Він 
завжди робить тільки хороше і ніколи поганого.

Ведмежа було легке, майже невагоме, і в ру
ці, коли Леся його взяла, було так ніжно-ніжно, 
що вона подумала: «А справді, він добрий».

— От, наприклад, підлетить до нього бджо
ла,— вів далі Павлик.— Покружляє, сяде на 
ніс. Він міг би її з ’їсти, правда ж? Адже всі вед
меді люблять мед. А він — не чіпає. Не хоче 
кривдити... А вовка він прогнав. Вовк якось уно
чі приходив, коли я один дома залишався. Гриш
ка його прогнав... І пацюка Гришка прогнав. П а
цюк на кухні бігав... А мандрівник він який! Він 
на машині того дяді знаєш скільки проїхав! 
Півземлі! Сто тисяч кілометрів. Я теж люблю 
їздити. А найбільше за все на світі я люблю на 
тролейбусі біля відкритого вікна їхати. Голову 
висунеш, і вітер в обличчя... Весь час би так 
їхав. Хороше. Правда ж?

— Ага,— непевно сказала Леся. Вона ніколи 
в житті не їздила в тролейбусі біля відкритого 
вікна. У них в містечку не було тролейбусів,

Леся зачаровано дивилася на синє ведмежа. 
Воно так їй подобалось! Вона будь-яку ляльку 
віддала б за нього.

Зітхнувши, вона повернула, нарешті, його 
Павликові. Павлик розуміюче глянув на неї:

— Подобається? Він всім подобається. Мені 
вже багато разів говорили мінятися. Один на
віть справжній заводний грузовик давав. Та хі
ба я можу обміняти Гришку? Правда ж?
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Павлик усміхнувся і обережно сховав вед
межа знову за пазуху.

Леся нахмурилася і мовчала.
Павлик довго дивився на неї, потім сказав:
— Тобі зі мною скучно. Правда ж?
Леся хмикнула і знизала плечима:
— Ні, чому... Просто взагалі скучно.
— Ти, мабуть, збиралася кудись сьогодні? 

Гратися чи взагалі... То іди. А я тут побуду. І ні
кому не скажу.

Леся знітилася. І раптом подумала:
«А що, як справді піти з ним на лиман. Він 

там тихенько на березі посидить, а я — з дівча
тами... Ніхто знати не буде».

Вона уважно подивилася на Павлика.
— Ти до моря не боїшся йти?
— Ні.
— Підем. Тільки так, щоб ніхто не знав.
— Підем, якщо ти хочеш...

4. Н а  лим ані

В містечку була лише одна справжня міська 
вулиця — асфальтована, з тротуарами. Власне 
кажучи, це навіть була не вулиця, а шосе, що 
проходило через містечко. Там стояли готель, 
школа, кінотеатр, магазини, аптека. Решта ву
лиць — зовсім сільські — обабіч дерев’яні пар
кани, під якими зеленіла трава, з-за парканів 
виглядали соняшники, кукурудза, прямо на до
розі в поросі греблися кури. Одна з таких ву
лиць і вела до лиману.

Леся одразу пожвавішала, розговорилася.
— Знаєш, який у нас лиман! От побачиш. До 

нас завжди на .літо дачники відпочивати при
їздять, Ви теж дачники?
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— Ми у відрядженні.
— Якому відрядженні?
— Службовому. Моя мама ревізор і часто 

їздить. І мене інколи бере. Бо я скучаю.
— А ви взагалі де живете?
— У Києві... Ти була в Києві?
— Ні ще... Але скоро поїду,—збрехала Леся.
Було незручно. Вона старша за нього, ма

буть, на цілих три роки, а в Києві не була, в тро
лейбусі біля відкритого вікна не їздила і не знає, 
що таке ревізор...

— А ти рибу вудочкою- ловив?
— Ні.
— А я ловила. І бичка піймала. Отакого.
— Мій татко теж колись ловив. І щуку пі

ймав. Отаку.
— Так то ж тато.
— Тато,— задумливо підтвердив Павлик,— 

звичайно.
Вони спускались крутою стежкою до моря.
Леся одразу побачила дівчат і замахала їм 

рукою. Дівчата хлюпалися у воді біля великої 
піщаної коси. Але вони помітили Лесю лише то
ді, коли вона вже вибігла на косу. Павлик на
багато відстав від неї.

— Лесько-о! Лесько-о! Гайда у воду! Ух, хо
роше! — загаласували дівчатка.

Леся зупинилися. Обернулась. Павлик сміш
но чимчикував, широко розставляючи ноги і 
грузнучи у піску.

«Справжнісіньке ведмежа!» — Лесі раптом 
стало соромно за нього перед дівчатами, які ви
бігли з води і з цікавістю дивилися.

— Хто це — твій братик, може? — спитала 
Света, смаглява, цибата, з коротким хлоп’ячим 
чубиком,

48



— Та що ти! — пхикнула Леся.— Просто 
так. Приїжджий. Доглянути попросили.

Павлик спинився за кілька кроків і поглядав 
спідлоба.

— Сердитий який! — надула щоки сміхотли
ва руденька Клава. Света зареготала.

Леся знітилася і, щоб якось виправдатися, 
сказала:

— У нього ведмежа є. От хороше. Покажи.
Павлик недовірливо поглядав на дівчаток.
— Ну покажи. Що вони — з ’їдять, чи що! 

Теж мені,— роздратовано сказала Леся.
Павлик мовчки витяг з-за пазухи синього 

Гришку.
— Ой, яке чудове! — перша схопила ведме

жа Света.
— Ану, покажи, покажи! — кинулася до неї 

Клава.
— Та не лізь ти мокрими руками!
— А в тебе теж мокрі!
— Ой яке хороше!
— А мордочка яка, а оченята!
— І м’якеньке яке!
— Дай мені!
— Я ще сама не подивилась!
Дівчата штовхалися і видирали ведмежа од

на в одної з рук.
Леся ревниво поглядала на них.
Павлик насупився, закопилив губи, в очах — 

тривога.
Нарешті Леся не витримала:
— Досить, віддайте, дівчата, віддайте! Як 

маленькі!
— Добре, віддай, Клаво, а то він справді ще 

зарюмсає.
Гришка постраждав здорово—на боках мок-
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pi вм’ятини, жовтий шнурок потемнішав. Але 
Павлик нічого не сказав, мовчки послинив до
лоню і приліпив Гришку — сушитися.

Леся поклала плаття на пісок і сказала су
воро:

— Сиди тут і нікуди не рипайся. А то вто
пишся, а я відповідатиму. Чуєш?

5. Підводне царст во

Сьогодні Света принесла на лиман те, що во
на давно обіцяла. Брат її — аквалангіст, за 
ймається підводним плаванням. Света випроси
ла в нього на один день маску, трубку і ласти.

Леся з цікавістю дивиться на чудернацьке 
причандалля.

Оскільки Света і Клава вже пробували, во
ни благородно запропонували Лесі поплавати.

Ласти одяглися легко—ноги зразу стали схо
жі на велетенські качині лапи. А от з маскою 
довелося пововтузитися — треба було підігнати 
її так, щоб не проходила вода. Нарешті Леся за 
тиснула в зубах трубку і пірнула.

Це було так здорово, що Лесі захотілося 
скрикнути від захоплення, і вона мало не захли
нулася.

У зеленкувато-блакитному світлі, серед пе
реливчастих трепетних сонячних плям колива
лися дивовижні волохаті водорості — казковий 
тропічний ліс. У заростях цього лісу мелькали 
жваві птахориби. Торпедою промайнула мор
ська голка. На камені спроквола поводить клеш
нями чудовисько-краб. І раптом — раз! — і не
ма його. Невже він може так швидко плавати?

На жовтій піщаній полянці застиг великий 
тупорилий вусатий бичок — немов заснув, неру-
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ХОМО повиснувши у воді. Леся обережно про
стягла руку — от-от схопить. Але — куди там!— 
лише невелика каламутна хмарка піску знялася 
з дна на тому місці, де був бичок.

Ой! А це що?! — Прямо перед Лесиним но
сом — дракон!

Та це ж морський коник!
А от повільно пропливла мутно-голуба меду

за. Цю можна потрогати і навіть перевернути. 
Ця не втече.

А водорості, водорості які! Колишуться, зви
ваються, як живі, як щупальці якоїсь страхо
видної підводної істоти...

І тому, що можна було вільно дихати через 
трубку, і тому, що очі не застила каламутна пе
лена, як це бувало, коли пірнеш з розплющени
ми очима, Лесі здавалося, ніби не у воді вона 
зовсім, а в якомусь дивовижному чарівному 
світі.

Підводне царство — інакше й не скажеш!
«Як у кіно! Зовсім як у кіно!»
Раптом з-за вкритого мідіями каменя з ’яви

лися людські руки, потім голова — очі заплюще
ні, волосся хвилясто колишеться, точнісінько, як 
водорості, і з рота перлистою цівочкою бульки. 
Дивно як! Це Света пірнула. «Невже й я така, 
як пірнаю?!»

А ось з водоростей ноги стоять. Це — Клава.. 
Треба вилазити.

Шкода!
— Ой, дівчатка, ой як хороше! Казка!
— Знімай, знімай безсовісна! Ми так довго 

не плавали. Будеш тепер чекати.
Як не хочеться, як важко в таких випадках 

чекати! Спершу була Светина черга, потім Кла
вина. Леся в цей час хлюпалася, плавала,
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пірнала (звичайно ж, з розплющеними очима), 
але все це було не те.

Нарешті, знову Лесина черга.
— Дівчата, давайте підем за он ту скелю. 

Там каменів багато і печерка є. От де цікаво, 
мабуть.

Дівчата погодились.
Біля самої скелі справді було дуже цікаво. 

Порослі водоростями камені утворювали плу
тані підводні коридори. А вузька розколина у 
скелі під водою розширювалася- і вела в неве
лику печеру. В печері було темно і моторошно. 
Проте Леся наважилася все-таки проникнути 
туди.

Вузький сонячний промінь лише в одному 
місці, у самісінькій глибині, прожектором про
низував печеру. І на тлі цього променя темні 
рухливі водорості здавалися ще таємничішими 
і химернішими. А маленькі рибки, потрапляючи 
в промінь, ставали золотаво-прозорими і мель
кали, як іскри...

Клава і Света сиділи біля входу в печеру на 
великому плескатому камені, вкритому суціль
ним шаром коротеньких ворсистих водоростей. 
Було дуже м’яко, і здавалося, що сидиш на плю
шевому дивані.

Леся виринула і сказала:
— Знаєте що — давайте гратися. Ніби я лю- 

дина-амфібія, а ви мене ловите. Як у кіно.
Дівчата покрутили носами — ич яка! — кож

ному хочеться бути людиною-амфібією!
— Будемо мінятися, подумаєш!
Через хвилину вода біля скелі вже вирувала, 

ніби у лимані з ’явилася зграя дельфінів.
Дівчата так захопились, що забули про все 

на світі.
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І лише коли сонце зайшло за скелю І в пе
чері погас сонячний промінь, дівчата вирішили 
йти на берег.

Вони вибралися з-за скелі і, ледве тягнучи 
ноги, стомлено шльопали по воді.

— А здорово все-таки з маскою!
— Тільки вода іноді заходить.
— А в мене ні. Це в тебе, тому що лице вузь

ке. Погано прилягає.
— Ой! — Леся раптом зупинилася, розгубле

но озираючись.— А де ж Павлик?
Берег був порожній. На піску лежали плат

тя, сандалії. Павлика не було.
— Ой, дівчата, де ж він? — уже зовсім зля

кано вигукнула Леся.
Здіймаючи фонтани бризок, всі троє побігли 

на берег.

6. П авл и ку , де т и?

— Павли-ик-у-у!..
— Па-а-а-вли-и!..
— Де-е ти?
Пісок розжарився, на нього просто неможли

во було ступити.
Дівчата бігали по косі, смішно підстрибуючи 

і відсмикуючи ноги.
Вони бігали, заглядали за камені і крича

ли — гукали на всі голоси.
У Лесі на очах були сльози, а зуби від хви

лювання цокотіли, незважаючи на спеку.
«Що я наробила, що я наробила? З ним щось 

трапилось! З ним обов’язково щось трапилось! 
Що тепер буде!»

Леся заплакала.
— Чого ти? — підбігли дівчата.
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■— Він втопи-ииився!
— Не кажи дурниць!
— Як же він міг втопитися, якщо його речей 

немає. Не міг же він одягнений втопитися,
— А де ж він тоді?
— Мабуть, пішов кудись у тінь. Бачиш, яка 

спека.
Леся перестала плакати.
«Я собі купалась, а він, бідненький, сидів тут, 

як на гарячій плиті. Яка я погана, нехороша!»
— Павли-и-и-ку-у!
— Павли-кууу!
— Паавлиии...
Дівчата зовсім захекались. Вони оббігали 

весь берег і все марно.
Невже він пішов у містечко?!
Ось тут уже починаються рибальські хатин

ки, а там вулиця — і все.
І. враз із бур’янів, що густо росли попід пар

каном однієї з крайніх хатинок, долинув ледь 
чутний голос:

— О-го-го-го!
Леся перша кинулась туди. Дряпаючи ноги, 

влетіла в самісіньку гущину і зупинилась роз
гублено.

— Я тут! — голос чувся десь зовсім рядом, 
але Леся нічого не бачила.

— Тут я!
— Де? — Леся схилилася і одразу ж одсах- 

нулася. Біля її ніг, між двох запорошених ло
пухів просто з-під землі стирчала Павликова 
голова. Це було так неправдоподібно і несподі
вано, що Леся заціпеніла й не могла ворухнути
ся. Нарешті опам’яталася і розсунула бур’яни. 
Павлик по шию стояв у ямі.

— Як ти сюди попав?



Павлик насупив брови і нічого не відповів. 
Леся подала йому руку, але сама не змогла 
його витягти. І тільки коли підбігли дівча
та, всі разом вони визволили Павлика з 
ями.

І хоча Леся була дуже рада, що Павлик зна
йшовся, при дівчатах вона зразу накинулась на 
нього:

— Як тобі не соромно! Безсовісний! Ми вже 
думали, що ти втонув! Відповідай потім за та
кого... такого безсовісного. Більше ніколи в жит
ті нікуди з тобою не піду. Ніколи!

Павлик винувато мовчав.
— То як же ти все-таки сюди потрапив?
Павлик зітхнув.

7. А  було т ак...

Павлик довго дивився, як купаються дівчата. 
Потім йому набридло, і він заскучав.

Сонце припікало дедалі сильніше, пісок роз
жарювався. Гришці першому стало жарко. Він 
упрів і змок у Павлика за пазухою. Бідолаха! 
Ще б пак — у такій шубі! Павлик викопав у піс
ку ямку і посадив туди ведмежа. Гришка був за 
доволений — у ямці вогко і прохолодно. Павлик 
йому позаздрив — кругом пісок, врятуватися від 
сонця ніде. Для себе ж у піску ямку не вико
паєш.

Раптом ззаду на Павлика впала тінь. П ав
лик обернувся і мимохіть втягнув голову в плечі. 
Перед ним стояв великий кудлатий чорний со
бака. Схиляючи морду то в один, то в другий 
бік, він з цікавістю розглядав Павлика і рівно
мірно, як маятником, метляв хвостом.

Павлик часто-часто заблимав очима.
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Собака присів на передні лапи, вищирився — 
р-р-р-р! — потім — наче впіймав зубами муху— 
гавкнув, навіть не гавкнув, просто сказав:

— Гав!
Павлик схопив з ямки Гришку і став безпо

радно озиратися. Берег був безлюдний, дівчата 
купалися далеко і нічого не бачили. Павлик, та
муючи дрож у голосі, хрипло сказав:

— Чого тобі треба, собако? Іди геть!
Собака мовчав, вищирившись у посмішці, і

метляв хвостом.
Павлик набрався духу і тупнув ногою.
— Ну!
Нога м’яко вгрузла, і в сандалю набралося 

повно піску.
Собака знову присів на передні лапи і гавк

нув. Собаці хотілося гратись. Але Павлик цього 
не розумів, йому було не до гри. Все-таки лю
дині минуло тільки п’ять років. А собака був 
надто великий, надто незнайомий і надто зу
батий.

У Павлика тремтіли губи:
— Ну іди звідси! Ну!
Собака постояв ще трохи, одвернувся і не

квапно побіг по берегу — начебто це зовсім і не 
він щойно чіплявся до Павлика. Павлик не зво
див з нього очей. І лише коли собака зник за 
скелями, зітхнув з полегшенням. Але за кілька 
хвилин собака вигулькнув знову. Він петляв по 
берегу, нюхаючи пісок, зупинявся, гріб передні
ми лапами, зрідка зводив голову і дивився на 
море.

Павликові знову забрало дихання.
Дівчата захопилися, і не звертали на Павли

ка аніякісінької уваги. Він пробував махати їм, 
але марно. Кричати він соромився.
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Собака крутився вже зовсім близько.
Кілька разів він навіть подивився в його бік 

і вищирився.
Павлик не витримав. Він обережно взяв 

Гришку і став повільно, щоб не привертати со
бачої уваги, відходити в глиб берега, до ри
бальських хатинок.

Пісок кінчився. На твердому порепаному від 
спеки глинястому грунті, попід парканом край
ньої рибальської халупи, росли густі бур’яни, 
колючі, запорошені їдкою рудою пилюкою.

З бур’янів чулося куряче сокоріння і писк 
курчат. Присутність цих живих звуків якось од
разу заспокоїла Павлика.

Павлик ліг на живіт і поповз у бур’яни. Ще 
і ще трохи, отут, здається, зовсім добре...

Враз з-під самісінького Павликового носа 
злякано дременуло жовтеньке курча. Дременуло 
і щезло. Ніби крізь землю провалилось. Павлик 
розсунув руками бур’яни і побачив — яму. На 
дні ями бігало і пищало курча. Яма була гли
боченька, з рівними стрімкими стінами. Курчаті 
самому з неї зроду не вибратися.

— От бачиш, Гришко, що ми наробили. Те
пер воно може загинути. Ніхто-ніхто його не 
знайде.

Курча ніби відчуло, що йдеться про нього,— 
запищало ще дужче, ще жалібніше.

Павлик зітхнув.
— Ти думаєш, Гришко, треба лізти його ви

ручати?
Мабуть, Гришка саме так і думав, бо П ав

лик звісив у яму ноги і почав потихеньку спов
зати на животі вниз... У Павлика похололо все
редині— ноги ніяк не могли дістати дна... Гоп! 
Нарешті.
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Курча одчайдушно заметушилося, тріпочучи 
крильцями.

— Цить, дурненьке. Я ж тебе виручити хо
чу! — Павлик сів навпочіпки і став ловити його. 
Довго возився, поки піймав. Курча важко диха
ло роззявленим дзьобом, дивилося на Павлика 
круглим несамовитим оком і дригало ногами. 
Причому боляче подряпало Павликові палець. 
Павлик поставив його на край ями і розтулив 
руки.

Якусь мить курча стояло нерухомо (мабуть, 
не вірило в своє звільнення), потім стрепенулося 
і щезло в бур’яні.

Павлик посмоктав подряпаний палець і став 
вибиратися. Край ями був на рівні його очей. 
Павлик хапався за бур’яни руками, шкрябав но
гами по рівній глинястій стінці, але ноги ковза
ли, зривалися, і він щоразу сповзав униз. Через 
кілька хвилин він зрозумів, що йому не вилізти, 
що він тепер — як оте курча, навіть гірше, бо 
його нема кому витягти.

Павлик розгублено і спантеличено позирав 
угору на шматочок ясного блакитного неба, об
лямованого колючими бур’янами.

Гришка мовчав. Гришка нічого не міг пора
дити.

Сидить людина у ямі, у густих бур’янах — 
немов навмисне заховався, щоб ніхто його не 
знайшов.

Оце так!
Павлик сів і притулився спиною до вог

кої прохолодної стінки — все-таки не так 
жарко.

Гришка чув, як Павлик зітхав. Не пла
кав, не рюмсав, а тільки зітхав, часто-часто 
зітхав.
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— А чому ж ти не кричав? Не кликав на до
помогу?

Павлик зніяковіло знизав плечима:
— Незручно було якось.
— Добре «незручно». Ти ж міг цілий рік тут 

просидіти, і ніхто б тебе не знайшов. От недоте
па! — Леся зневажливо скривилася.

Після всього, що трапилося, дівчатка, зви
чайно, купатися вже більше не стали. Та й пізно 
було і їсти хотілося. Вирішили йти додому.

— Як пообідаєш, приходь у парк на майдан
чик. Я м’яч принесу,— на прощання крикнула 
Лесі Света. І, поглядом показавши на Павлика, 
похитала головою: мовляв, тільки без нього.

— Ага,— кивнула Леся.
Поверталися вони тою ж дорогою. Леся ро

била ображене обличчя і мовчала. Павлик вину
вато поглядав на неї. Нарешті, одважився і 
спитав:

— А добре було купатися з цією... маскою?
— Нічого,— буркнула Леся.
— А я теж міг би купатися. Я й плава

ти вмію. По-справжньому. Мене ще тато на
вчив.

— А хто ж тобі заважав. Треба було купа
тись.

— Хіба я знав, що можна.
— Краще було вже купатися, ніж у якісь 

ями провалюватись.
Павлик з прикрістю засопів.
Коли готель був уже близько, Леся, не див

лячись на Павлика і намагаючись зберегти не
залежний і гордий вигляд, сказала:

— От що. Ти краще не кажи, де ми були і

8. Спасибі т обі, Лесечко!
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взагалі... Я, звичайно, не боюсь, ти не думай, 
а просто нікому де не потрібно.

Павлик розуміюче кивнув:
— Добре.
Біля самого готелю, на майдані, за низень

ким залізним парканчиком, пофарбованим сріб
лястою фарбою, серед квітів височіла скульпту
ра: воїн з непокритою головою стояв біля прапо
ра на одному коліні.

— Це кому пам’ятник? Полководцю яко
мусь? — спитав Павлик,

— Ні. Це братська могила. Тут лежать бійці, 
що загинули під час війни з фашистами.

Обличчя у Павлика стало серйозним-серйоз- 
ним і якимсь дорослим. Він зітхнув і раптом 
сказав:

— А в мене теж тато у минулому році 
загинув. Рятував людей на пожежі і заги
нув.

Леся так розгубилася, що не могла вимовити 
ні слова. Та вона й не знала, що кажуть у таких 
випадках. Кліпаючи віями, вона дивилася на 
Павлика. Якийсь час Павлик мовчав, потім ска
зав:

— Ти знаєш, якби я умів чаклувати, я б так 
зробив, щоб люди ніколи не вмирали. Тільки 
народжувались і не вмирали.

Він задумався:
— Я знаю, вони б всі ніколи не вмістилися 

на землі... А я б зробив так, щоб земля весь час 
роздувалася — як повітряна куля. І все було б 
добре. Правда ж?

— Еге,— тільки й могла сказати Леся.
В цей час із готелю вийшла Павликова мати. 

Мабуть, вона давно виглядала їх і помітила з 
вікна.
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’— Нарешті. А я вже думала, де це ви про
пали. Ну як? Нагулялись? Не скучали?

— Ні, що ти! — бадьоро відповів Павлик.
Леся почервоніла.
— От спасибі тобі, Лесечко! А то він завжди 

так нудьгує, коли один лишається,— Павликова 
мама ласкаво погладила Лесю по голові.— Спа
сибі тобі, Лесечко!

Леся не знала, куди подіти очі.
Та Павликова мати не помітила цього чи, мо

же, вирішила, що то Леся така скромна.
— А я всі справи свої закінчила,— жваво го

ворила вона.— От ми зараз пообідаєм, Павлику, 
і підем на море. Купатися. Нам же вранці їха
ти. А бути біля моря і не викупатись — гріх. Пі
деш з нами, Лесю?

Леся злякано глянула на Павлика — зараз 
скаже. Павлик усміхнувся—не бійся, все гаразд.

— То підеш з нами? — ще раз спитала Пав
ликова мама.

— Ні, ні, дякую. Мені треба... тут... до одної 
дівчинки... — затинаючись, пробурмотіла Леся.

— Ну, тоді не будемо тобі заважати. Ти й так 
сьогодні цілий день нами займаєшся,— і Павли
кова мати ще раз погладила Лесю по голові.

9. „ В ін  дуже добрий, цей Гриш ка..."

Після обіду Леся вийшла у двір. Павлик з 
матір’ю пішли на море. Света і Клава, мабуть, 
З^же чекали Лесю в парку. Але їй не хотілося 
йти в парк. Вона сиділа на східцях, уткнувшись 
підборіддям в коліна, і задумливо водила по 
землі гілочкою — малювала якісь палички й 
кружечки — без усякої мети.

Настрій у Лесі був препоганий.
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«Все через цей акваланг, через оте підводне 
царство!.. А дівчата — теж іще хороші! Хлопчи
ку всього п’ять років. Він сам у чужому місті. 
І в нього таке... з татом. А ми на нього кричали. 
І залишили самого. І забули. І потім ще він ви
явився винний... А він такий... Ні слова не ска
зав, не виказав. Ні, це все вона, Леся, винна! 
Одна вона. їй же доручили, а вона — як свиня 
остання. «Не рипайся нікуди, не відходь од ре
чей!» «Відповідати за тебе доведеться!» Теж 
іще — начальниця!

«Спасибі-тобі, Лесечко!»
Сором! Який сором!
Леся вийшла на вулицю. І якось самі собою 

ноги понесли її до моря.
Сонце вже сідало, широка сліпучо-іскриста 

смуга пролягла від самого обрію через весь ли
ман. Очам було боляче дивитися, і, може, тому 
Леся не одразу помітила Павлика і його маму. 
Вона навіть подумала, що їх нема на лимані. Та 
от біля скелі на тому місці, де купалася сьогодні 
Леся з дівчатами, з ’явилося дві голови — одна 
більша, друга менша. Павлик плив поряд з ма
мою, і вони про щось говорили.

Леся причаїлася в бур’янах — вона не хоті
ла, щоб її побачили. Вона й сама не знала, чому 
вона прийшла сюди. Просто їй було тоскно.

Мабуть, немає нічого гіршого, коли ти сам 
усвідомлюєш, що ти вчинив зле, нечесно, небла
городно, коли ти сам про себе погано думаєш. 
Ніхто тобі не може допомогти...

Леся повернулася і поволі побрела вздовж 
берега.

До самісінької темряви вона безцільно блу
кала на самоті. І тільки коли на небі одна за од
ною почали загорятися яскраві колючі зірки (не
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мов хтось непомітно включав на високій темно- 
синій стелі малесенькі іграшкові лампочки), а з 
моря потягло вечірньою прохолодою, Леся пі
шла додому.

Павлик уже спав, матері його десь не було. 
Леся повечеряла і теж лягла.

Вона довго лежала з розплющеними очима 
і думала. Думала про те, як добре, що в неї є 
тато і мама і ніхто не помер; як це, мабуть, ж ах
ливо, коли хтось із рідних вмирає і як це було б 
справді добре, якби люди взагалі не вми
рали...

Вже зовсім засинаючи, вона подумала, що 
було б добре от зараз встати, піти нарвати в са
ду великий букет квітів і поставити біля їхнього 
ліжка, щоб вони прокинулись і побачили, що в 
них є квіти. Але підвестися вже не було сили. 
І остання думка була така: «Ну нічого, я про
кинусь рано-вранці і ще встигну».

Але прокинулась Леся зовсім пізно. Розплю
щила очі, глянула на сусіднє ліжко і одразу зро
зуміла — поїхали! Постіль з ліжка була знята— 
голий матрац і подушки без наволочок, всі в 
пір’ї. Леся знала, що постіль знімають лише то
ді, коли хтось виїжджає. Леся зітхнула,— зна
чить, нічого з букетом не вийшло.

Леся подивилася у вікно і раптом побачи
ла — на віконному склі на гумовій мисочці-при- 
сосці висіло синє ведмежа Гришка.

Забув! Забув!
Леся миттю скочила з ліжка.
Вони ще, може, на вокзалі, ще не поїхали!
Треба бігти, догнати, віддать! Негайно! Ще 

можна встигнути. Як же так!
І враз зупинилася.
Забув? А хіба він міг забути?
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Забути свого Гришку!
Ні! Таких речей не забувають.
Ні, він не забув. Він просто залишив.

їй залишив.
Подарував...
Леся обережно зняла Гришку з вікна.
Він лежав у неї на долоні — легкий-легкий, 

майже невагомий — і дивився на неї своїми 
блискучими намистинками-очима...

Виявляється, він таки вмів говорити, цей 
іграшковий синій ведмедик Гришка.

І він багато сказав Лесі. І про Павлика, і про 
неї саму, і взагалі...



С У П У Т Н И К  „ЛІРА-3“

Льонька ие любив арифметики. Льонька лю
бив пригоди.

Коли він читав задачу про велосипедистів, 
ідо виїхали назустріч один одному з двох міст, 
йому дуже хотілося, щоб ці велосипедисти по 
дорозі переїхали вчительку Ніну Марківну, яка 
виводила в Льоньчиному щоденнику жирні куль
гаві двійки з арифметики. Причому він не зи
чив їй лиха. Просто, на його думку, це було 
єдине, що могло б врятувати його від ненависної 
арифметики.

Дивна й смішна Ніна Марківна! Вона ніяк 
не могла збагнути, що Льоньці анітрошечки не 
потрібна арифметика, що він хоче стати не бух
галтером, а знаменитим мандрівником.
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Він прочитав усі пригодницькі книжки, які 
тільки були в шкільній бібліотеці. Деякі знав 
майже напам’ять. Він марив пригодами. Навіть 
сни йому снилися тільки пригодницькі... Але в 
житті Льоньці дуже не щастило. За винятком не
вдалої поїздки в Індію (куди, звичайно, не до
їхав, бо міліція затримала його на вокзалі), в 
житті у Льоньки не було жодної пригоди. Хоч 
плач!

А одного разу...
Це сталося в той день, коли Радянський Союз 

запустив у небо третій штучний супутник, в яко
му спокійнісінько могла полетіти людина.

В той день Льонька твердо вирішив залиши
ти Землю, цю нудну, нецікаву планету, з усіма 
її двійками з арифметики. Льонька задумав по
будувати супутник і назавжди полетіти в кос
мос. Спочатку він думав зробити це сам. Але 
потім зрозумів, що самому буде, по-перше, важ 
ко, по-друге, сумно. І він запросив у компанію 
свого найщирішого друга й однокласника Ром
ку. Ромка, не задумуючись, погодився. В нього 
теж були всі підстави розлучитися з Землею. 
Напередодні він розбив мамину улюблену вазу, 
непомітно викинув черепки на смітник і з остра
хом чекав покарання.

Отже, було вирішено остаточно — вони вдвох 
летять на супутнику в міжпланетний простір.

Хіба мало хто у дитинстві, мріючи, вирушав 
у кругосвітну подорож із шматком хліба в кише
ні, стрибав з стрімкої кручі, тримаючи в руках 
благеньку парасольку, копав землю під старою 
вербою, шукаючи неіснуючий таємничий скарб!

Отож не дивуйтеся, що Льонька, а за ним 
і Ромка щиро повірили в те, що вони збудують 
супутник і полетять на ньому.
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Сидячи в темному кутку під сходами, хлопці 
гомоніли.

— Ти розумієш, Ромко, ми будемо першими 
в світі людьми, що полетять в міжпланетний 
простір,— захлинався Льонька.— Першими! Ро
зумієш? Всі люди на Землі будуть з хвилюван
ням стежити за нашим польотом. Розумієш, всі 
люди до одного! Навіть футболісти київського 
«Динамо». Я вже не кажу про Жорку Цигана з 
сьомого «Б»!.. Всі газети світу писатимуть про 
нас величезними літерами.

— Ох, це буде здорово! — в захопленні ви
гукнув Ромка.— Але як же ми все-таки полети
мо? Це ж механізми різні складні треба. Га?

— Дурниці. Головне — треба одірватися від 
Землі. Я по радіо чув. А там почнемо кружляти 
по орбіті — і все, і взагалі, не перебивай,— з до
садою махнув Льонька рукою.— Ми будемо дов
го літати серед зірок та космічних променів — 
горді, мужні і самотні. А потім ми загинемо, на
летівши на який-небудь метеор...

Ромка тяжко зітхнув. Льонька глянув на 
нього і зрозумів, що трохи переборщив: ще хви
лина — і Ромка відмовиться від польоту.

— А взагалі, хто його зна, напевно, ми все- 
таки не загинемо, — бадьоро промовив Льонь
ка,— а потрапимо на якусь планету...

— Авжеж! Я певен, що ми потрапимо на пла
нету,— з полегшенням додав Ромка. Йому дуже 
не хотілося вмирати.

Хлопці почали спішно готуватися в путь. Для 
початку вони вирішили запустити кілька неве
ликих пробних супутників. Першим була ніке
льована більярдна куля. Для її запуску змай
стрували катапульту із сталевого дроту й гуми 
від старої калоші.
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Запускали рано-вранці на задньому дворі бі
ля сарая. Метеором блиснувши на сонці, куля 
знялася високо в небо, перелетіла через сарай і 
зникла. Кілька хвилин Льонька і Ромка напру
жено вслухалися, намагаючись почути звук па
діння кулі. Проте нічого не почули.

Жодного сумніву не було—перший супутник 
«Ліра-1», тобто системи Леоніда Іщенка та Ро
мана Андрієнка, вийшов на орбіту й почав обер
татися навколо Землі...

В другому супутнику вони сподівалися по
слати в йебо яку-небудь тварину. Оскільки со
баки Лайки в них не було, вони вирішили споря
дити в міжпланетну подорож сусідського кота 
Мордана, рудого і злого.

Супутником був плетений кошик, знайдений 
в сараї. Щоб кіт під час подорожі не зголоднів, 
Льонька спеціально для нього приніс великий 
шмат сала.

Сало Мордан з ’їв зі смаком, а летіти в небо 
категорично відмовився. Він і на Землі почував 
себе дуже добре. Коли друзі почали запихати 
його в супутник, несвідомий кіт став пручатись 
і дряпатися, поки не втік.

— Досить випробувань, — сердито сказав 
Ромка, зализуючи подряпини.— Давай уже ле
тіти. А то через кілька днів повертається з від
рядження моя мати і... ти ж розумієш! Мені 
моцсна буде тоді вже не летіти.

— А я хіба що кажу? Давай!
За дров’яними сараями простягався пустир, 

куди ніхто ніколи не заглядав. Там, на пагорку, 
стояла залізна бочка. В ній колись, ще під час 
війни, тримали воду—на випадок пожежі. Тепер 
води там, звичайно, не було. В цій бочці спокій
но могли вміститися і Льонька, і Ромка, От тіль
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ки як її закинути в небо?! Це здавалося немож
ливим. Ви ж уявляєте собі, скільки може важи
ти залізна бочка!

І хлопці почали майструвати катапульту. Це 
була каторжна, виснажлива робота. Копали під 
бочкою траншею, встановлювали пружини, ре
сори і важелі. Особливо попомучилися хлопці, 
коли витягали на дерево, що росло якраз коло 
бочки, здоровенну каменюку. Ця каменюка, 
впавши з висоти, мала привести в дію механізм.

Нарешті все було готове. Пізно увечері хлоп
ці розійшлися по домівках.

Це була їхня остання ніч на Землі. Наступно
го дня, рівно о восьмій годині вечора, мав виле
тіти супутник «Ліра-3». На ньому назавжди ле
тіли в міжпланетний простір учні третього «Б» 
класу Леонід Іщенко та Роман Андрієнко. І ні
хто, ніхто на всій земній кулі не знав про цю 
знаменну подію.

Після уроків, нашвидку пообідавши, Льонь- 
ка та Ромка почали збиратися в дорогу.

Вони приладнали до бочки стару кришку од 
виварки. Це був «верхній люк». Кришка пре
красно закривала бочку і міцно кріпилася зсе
редини сталевим дротом. Ніякі космічні сили не 
змогли б її відкрити.

Дно бочки вони вистелили сіном з старого 
матраца. Стінки обклали старою стьобаною 
ковдрою, яка була вже нікому не потрібна. Ви
йшло дуже м’яко, тепло і зручно. До того ж це 
рятувало від ударів на випадок зіткнення з 
якою-небудь планетою.

З харчів у дорогу взяли: буханку хліба, куп
лену на особисті заощадження; сто п’ятдесят 
грамів любительської ковбаси, яку придбали на 
ті ж кошти; вісім холодних вареників з картоп
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лею; три цукерки «Киць-киць», що Льонька не 
з ’їв учора; дві цибулини, один оселедець і пляш
ку з колишньою газованою водою. Колишньою 
тому, що корок був поганий і газ увесь вийшов. 
Проте Ромка запевняв, що вона все-таки пожив- 
ніша, ніж звичайна вода.-

В останню мить Льонька приніс надкушений 
пиріжок з повидлом, що безпритульно лежав на 
буфеті в їдальні.

...Без п’яти хвилин вісім. Льонька та Ромка 
в мовчанні стоять біля супутника «Ліра-3». Уро
чистий момент. Щойно написано прощального 
листа і покладено під цеглинку, до якої при
кріплений дитячий першотравневий прапорець.

Ось що в цьому листі:

«В сім ! Всім ! Всім ! Сьогодні, ЗО вересня 
1958 року, рівно о 8-й годині вечора, ми, 
Леонід Іщенко та Роман Андрієнко, вилеті
ли на супутнику «Л іра-3» в міжпланетний 
простір. Ми перші хочемо довести, що люди 
можуть літати в цьому просторі і що для 
справжніх мандрівників немає ніяких пере
шкод.

П оставте нам пам'ятник на площі П ере
моги.

Прощайте, товариші, ми летимо.

Л е о н і д  І щ е н к о  
Р о м а н  А н д р і є н к о » .

Високо в небі незчисленними вогниками 
сяють зірки. Зараз Льонька і Ромка полетять їм 
назустріч і ніколи більше не повернуться на 
Землю. Минають останні секунди.

— Ну, пішли! — тремтячим голосом каже 
Льонька.
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Ромка одкрив кришку «люка» і вже підняв 
ногу, щоб залізти в бочку. І в цю ж мить почувся 
дівчачий голос:

— Хлопці, а що ви тут робите? Га?
Від несподіванки Роман випустив з рук криш

ку, і вона боляче вдарила'його по коліну, а в 
Льоньки забурчало в животі.

З-за сарая з ’явилася Тетянка, Льоньчина й 
Ромчина однокласниця і сусідка. Побачивши її, 
Льонька зразу опам’ятався.

— Геть звідси! — спокійно сказав він.
— Що значить геть?! А може, мені цікаво, 

сказала Тетянка й підійшла до бочки.— У що ви 
граєте? — Тетянка змовницьки прошепотіла: — 
У прикордонників і шпигунів? Я теж хочу.

— Геть, тобі кажуть,— скипів Льонька. — 
а то як дам, то полетиш!

— Дуже я тебе злякалась! От не піду і буду 
вам заважати, раз так!

Оце так номер! Що робити? Невже все про
пало? За кілька секунд до вильоту через якесь 
погане дівчисько зривається таке діло!

Здавалося, виходу не було.
І тоді Льонька — хай буде, що буде,— вирі

шив все чесно їй розповісти і пояснити всесвітню 
важливість цієї події. Вона, напевно, зрозуміє 
й не буде заважати. Зрештою, це навіть непо
гано— хоч одна, людина буде свідком їхнього 
польоту. І потім усім розкаже...

Почувши, в чім справа, Тетянка аж підскочи
ла від захоплення.

— Ой, хлопці, як це чудово! Візьміть і мене 
з собою. Я теж хочу летіти!

— Щ о-о?!— Льонька й Ромка перезирнули- 
ея, обличчя в них витяглися від здивування,

— Я теж полечу з вами!
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Хлопці безпорадно дивились один на одного. 
Отакої! Мало вона їм нервів на Землі попсува
ла, так її ще в небо з собою брати! Ні! Ні в яко
му разі!.. Але як же від неї відкараскатись? Ад
же якщо просто так не взяти, то вона і їм не 
дасть полетіти. Це точно!

І хлопці почали умовляти Тетянку.
— Ну, подумай, нащо тобі летіти? Це ж на

завжди. Ти ж ніколи більше не повернешся на 
Землю. Ніколи не побачиш ні тата, ні мами.

— Ну то що? Зате цікаво! Чому все цікаве 
повинні робити тільки хлопці? Я теж хочу!

— Та ми ж не помістимося всі в супутнику. 
Ми тебе не мали на увазі. Тобі немає місця.

— Ось як! Мені немає місця? Так ви теж не 
полетите! Я зараз же скажу тітці Теклі, і вона 
вам вуха пообриває за те, що ви її бочку чіпає
те... Тітко Текля! — напівголосно крикнула Те- 
тянка.

— Ш-ш!.. Замовкни!..
Робити було нічого.
— Гаразд... Залазь! — зціпивши зуби, запро

понував Льонька і шепнув Ромці на вухо: — 
В крайньому разі ми її викинемо по дорозі!

Тетянка вмить залізла в бочку.
— Тільки запам’ятай: їсти ми тобі не дамо. 

В нас у самих мало! — з відчаєм у голосі крик
нув Льонька.

— Добре, добре,— безтурботно відповіла Те
тянка й радісно загула з бочки: — Ой, як тут хо
роше! Залазьте швидше!

І Льонька з Ромкою полізли. Сопучи й 
штовхаючись, вони довго вмощувалися. Кожний 
намагався якомога болючіше штовхнути Тетян
ку. Тетянка мовчки терпіла. Нарешті вони всі- 
лись, Було тіснувато, але нічого — летіти мож
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на, особливо на небо. В урочистому мовчанні 
Льонька встав і закрив «люк», тобто прикрутив 
його дротом до бочки. Потім не своїм, якимсь 
дуже писклявим, пташиним голосом сказав:

— Приготуватися! Даю старт!
Ромка й Тетянка затамували подих. Льонька 

щосили потяг за мотузку, до другого кінця якої 
там, на дереві, була прив’язана здоровенна ка
менюка. Почувся тріск, щось гупнуло; загримо
тіло і...

Тетянка вдарила Ромку ногою у вухо. В цей 
час Ромка штовхнув Льоньку ліктем в потили
цю, а Льонька ткнувся носом Тетянці в живіт. 
Потім Тетянка сіла Льоньці на голову, Ромка 
турнув Тетянку коліном, а Льонька наступив 
Ромці на губу.

Яке щастя, що стінки супутника «Ліра-3» бу
ли вистелені ковдрою!

Бочка шалено оберталась і підстрибувала. 
Вісім холодних вареників з картоплею полетіли 
Ромці за пазуху, оселедець опинився у Тетянки 
під пахвою, а колишня газована вода вся до кра
пельки вилилася Льоньці на штани.

І, незважаючи на це, Льонька радісно вигук
нув:

— Ура! Ми лети...
Він не договорив, бо якраз у цю мить йому в 

рот потрапила цибулина.
«Супутник», мабуть, летів уже у верхніх ш а

рах атмосфери. Він обертався все повільніше й 
повільніше. Раптом об щось вдарився й перестав 
обертатися.

— Ми вийшли на орбіту! — урочисто промо
вив Льонька.

Кілька секунд пішло на те, щоб розібратися, 
де чиї ноги, руки...
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В бочці було темно. Пахло оселедцем і ще 
чимсь поганим.

— Цікаво, де тепер Земля? — тихо й печаль
но спитала Тетянка. їй вже хотілося додому, до 
мами. І Льонька це зрозумів.

— A-а, попалася! — злорадно захихикав 
він.—1 Ото не треба було летіти. А тепер — все! 
Тепер ти ніколи не повернешся додому.

Тетянка нічого не відповіла. Вона мовчала. 
І Ромка теж мовчав.

Гнітюча тиша запанувала в супутнику «Лі- 
ра-3». Льонька, Ромка й Тетянка сиділи й мовч
ки прислухалися до космічної тиші всесвіту. 
І раптом...

Раптом вони почули гучні кроки й голос. По 
небу хтось швидко йшов лаючись. В усьому все
світі лише одній людині міг належати цей го
лос — двірничці тітці Теклі.

— А біс забрав би цих песиголовців. Знову 
якогось лиха накоїли! І доки це буде? Ні вдень 
ні вночі спокою нема.

Льонька кинувсь одкривати люк...
Супутник «Ліра-3» мирно лежав у бур’янах 

біля дров’яного сарая. Над бочкою стояла двір
ничка тітка Текля і войовничо розмахувала ру
ками...

Що було потім?
Не треба питати!
Тетянці, звичайно, добре влетіло. Але най

більше перепало Льоньці і Ромці.
Та не в тім справа, що після хвилюючої зу

стрічі з батьками вони довго не могли сісти й 
соромилися показатися людям на очі. І не в тім 
справа, що учні в школі два тижні не давали їм 
спокою і все запитували про враження від кос
мічної подорожі.
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Виявилось найголовніше: учневі третього
класу для того, щоб побудувати супутник, треба 
знати арифметику. А-риф-ме-ти-ку! І сказав де 
не хто-небудь, а сам Жорка Циган, найпопуляр- 
ніша людина в школі, чемпіон міста з плавби.

Невідомо, про що думав Льонька, коли по
чув це. Невідомо, які думки виникали у нього, 
коли він стояв на пагорку за сараями і, печаль
но чухаючи штани, дивився на небо.

Ніхто не знає, про що думав Льонька. Але 
ходять чутки, що недавно він одержав першу в 
житті четвірку з арифметики.

І, здається, це правда.



КОСМО-НАТКА.

Натка любила маму, тата, вчительку Глафі- 
ру Павлівну і вареники з вишнями. І Натка тер
піти не могла рицини, риб’ячого жиру й свого 
сусіду Котьку Швачка. Та якщо риб’ячого жиру 
й рицини можна було все ж якось уникнути, то 
Котьки уникнути було неможливо. Бо вони з 
Котькою не тільки жили в одній квартирі, а ще 
й училися в одному класі — четвертому «Г».

Котька був недоброю, лихою людиною. Коть- 
ка-шмотька...

Дарма, що всі хлопці його любили і вважали 
за свого отамана. Це нічого не значить. Бо не 
самі хлопці живуть на світі і треба мати совість. 
І взагалі... Чому, скажіть, будь ласка, Натка по
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винна бути гіршою за Котьку? Адже був колись 
час... Тоді вони були зовсім маленькі і звалися 
просто діти. І в усьому були рівні. Іграшки мали 
спільні. Хворіли на однакові хвороби — кір, 
свинку, скарлатину. Однаково боялися Барма
лея і Сірого Вовка і однаково жаліли нещасно
го козлика, від якого лишилися тільки ріжки та 
ніжки. Ох, оті ріжки та ніжки! Скільки сліз про
лили через них Котька та Натка — дружних ко
лективних сліз. Натка й Котька тоді дружи
ли, міцно дружили. Як то кажуть — не розлий 
вода.

А потім раптом Котька зробився хлопцем і 
сказав Натці: «Ти — баба!»

Натка образилась і сказала: «А ти — ду
рень!»

І Котька гупнув Натку кулаком по спині. 
А Натка тріснула Котьку портфелем по голові. 
Так вони перестали бути просто дітьми, а стали 
хлопчиськом і дівчиськом.

Натка плакала в убиральні, щоб ніхто не ба
чив. І весь час смикала за ланцюжок, спускаю
чи воду, щоб діхто не чув.

«Яка свиня цей шмотька,— думала вона.— 
Ось я йому покажу, що нітрішечки не гірша 
від нього. Він у мене побачить, шмотя-бара- 
ботя!»

Але це було дуже-дуже важко. Тому що 
Котька нічого не хотів бачити і знати.

Не звертаючи на Натку аніякісінької уваги, 
він грав з хлопцями у футбол і був воротарем. 
Натка шморгнула носом і теж захотіла бути во
ротарем — ось побачите: не гірше отого шмоть- 
ки! Але їй ввічливо сказали: «Геть звідси! Д ів
чиська не бувають воротарями, тим паче такі 
плюгаві та зашморгані».
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Натка негайно відповіла: «А ви всі бельбаси 
і нікчеми. І футбол ваш — тьху!»

А Котьці сказала окремо: «А ти найостанні- 
ша мокриця. Я пам’ятаю, як ти рюмсав, коли то
бі укол робили. Нехай усі знають!»

Проте на Котьку це аніякісінького враження 
не справило. Він тільки глузливо засміявся їй 
просто в обличчя. І через тиждень раптом на
вчився плавати.

Натка зціпила зуби і, не задумуючись, поліз
ла у воду, просто на глибоке. Коли через кілька 
хвилин її витягли, вона вже вміла пірнати. 
Правда, виринати і триматися на воді ще не на
вчилася. На це довелося витратити два тижні 
і випити ціле відро каламутної річкової води. 
Але Натка не відступила і плавати навчилася. 
Що, з ’їв, задавака противний?!

Складніше було з велосипедом. У Натки не 
було власного велосипеда. Доводилось...

— Милочко, дай покататися трошки.
— Та ну тебе! Ти й так мені вчора чотири 

спиці вибила і руль скрутила.
— Я більше не буду. Я уже майже вмію. 

Дай, Милочко. Я тобі цукеркові обгортки пода
рую. Гарні! В тебе Таких немає.

— Гаразд уже... Тоді й перебивну картинку 
з квіточкою...

— Добре,— зітхає Натка, не в змозі прихо
вати, як їй шкода перебивної картинки.

Зате глянули б ви на Котьчине обличчя, ко
ли Натка, нарешті, промчала повз нього на ве
лосипеді, зовсім не тримаючись за руль. Жертви 
були недаремні.

Та недовго тріумфувала Натка.
...Це був час, коли людина помчала до зірок. 

Чудова доба перших космічних польотів Юрія
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Гагаріна та Германа Титова. Всі люди навколо 
раділи й пишалися, що піонери космосу — наші 
радянські космонавти.

Натка теж раділа і пишалася.
Якось вона проходила повз бетономішалку, 

що лишилася після будівництва сусіднього бу
динку, і почула тиху розмову. В бетономішалці 
сиділи Котька і його цибатий витрішкуватий 
друг Борис.

— Коли ми виростемо, міжпланетні польоти 
будуть все одно, що зараз тролейбус, це факт,— 
переконливо говорив Котька.

— І ти гадаєш, усіх братимуть,— пхикнув 
Борис.— Дзуськи! Все-таки це тобі не тролей
бус. Ти ж бачив, як тренувався Титов, як його 
випробовували на різних штуковинах, перевіря
ли все на світі.

— Авжеж. Здоров’я повинно бути стопро
центне. І підготовка теж будь здоров... Це факт.

Певне, хлопці щойно дивилися документаль
ний фільм про Германа Титова «Знову до зірок» 
і ділилися враженнями. Натка якраз учора теж 
його дивилася.

«Мабуть, вони вже уявляють, що бетономі
шалка — це ракета»,— з презирством подумала 
Натка.

— Знаєш що,— тихо і якось непевно промо
вив Котька.— А що як уже тепер почати готу
ватися?..

На мить запала тиша.
— А що? Через які-небудь десять років ти 

знаєш, які б ми були! — захоплено вигукнув Бо
рис.

— Всі комісії роти пороззявляють.
— Авжеж, ніхто ж не подумає, що люди з 

дитинства готувалися.
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— От було б здорово! Тоді всі шанси — за 
нас...

— Правда, складнюща це справа—підготов
ка. От скажи — у нас хоча б тренажер є — той, 
що одночасно в різні боки крутиться?

— Дідько лисий у нас є, а не тренажер.
— Або випробування тишею — камера спе

ціальна. Або — невагомість. Це, мабуть, найго
ловніше.

— І все-таки треба спробувати. Це ж попе
редня підготовка. І можна самим організувати 
і невагомість, і тишу, і... це саме... в різні боки.

І тут Натка несподівано й дуже голосно 
чхнула, бо їй у ніс потрапив цемент.

І миттю, немов чортики на пружинках, з бе
тономішалки показалися дві голови.

Шиї витягнуті, очі витріщені — ну точнісінь
ко пташенята з гнізда. Кілька секунд вони мов
чали, потім розтулили свої дзьоби і... Натці до
велося заткнути вуха й довести, що бігає вона 
справді не гірше за хлопців.

Цілий день Натка не знаходила собі місця. 
Оце так да! Оце новина! Котька з Борькою го
туються в космонавти!

Натка чухала потилицю... Борьба впертий, 
Котька ще впертіший. Це всім відомо. Вони 
оглухнуть від тиші, вони луснуть від невагомос
ті, але підготуються. Підготуються і полетять у 
космос. І побувають на далеких невідомих пла
нетах. І повернуться на землю героями. І їх зу
стрічатимуть,-як Гагаріна й Титова. І надруку
ють поштові марки й листівки з їхніми фотогра
фіями. А Натка буде звичайнісінькою нудною 
бухгалтершею, як Ніна Абрамівна з вісімна
дцятої квартири. О-о-о! Цього не можна стерпіти! 
Ну чому на світі така несправедливість? Чому в
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космос літають тільки самі мужчини, тобто ко
лишні хлопчаки? Чому? Чому?

Натка намагається сама себе заспокоїти: 
«А Лайка? А Білка і Стрілка? А Чорнушка кі
нець кінцем? Вони були... В усякому разі вони 
були не чол... не чоловічого роду».

Та це виходить якось не дуже вже перекон
ливо.

Минають дні...
Еге ж, Котька з Борисом таки справді вперті 

люди. Натка скоцюрбилась за бочкою біля са
рая і дивиться в шпарку. Там, у сараї, на дро
вах спинами один до одного вже четверту годи
ну, заткнувши вуха пальцями, сидять у темряві 
Котька і Борис.

Натка встигла приготувати уроки, встигла 
пообідати, встигла покататися на Милоччиному 
велосипеді, а вони все сидять.

Це зветься випробування тишею.
Адже там, у небі, абсолютне космічне безго

міння, і до цього космонавтам треба себе при
вчити. Там не деренчить трамвай, не цвірінька
ють горобці, не лається вусатий двірник дядя 
Стьопа, якому начхати на тишу, бо він пияк і йо
го все одно не візьмуть у космос.

Натці вже набридло, око болить дивитися в 
шпарку, а вони все сидять.

І раптом чується гуркіт — розсипаються по
ліна, і Котька кричить противним голосом.

Виявляється, космонавт Борька заснув і зва
лився з дров.

Двері сарая відчиняються, і, чухаючи заби
тий бік, виходить заспаний Борис, а за ним, по
хитуючись, змучений тишею Котька.

В обох вигляд нещасний і жалюгідний. Зда
валося б, Натці тільки й радіти й хихикати за-
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раз, та в неї це не виходить. їй чомусь жаль 
Котьку і хочеться разом з ним лаяти негідника 
Борьку, що так підступно заснув під час випро
бувань.

Наступного дня Натка сиділа в шафі серед 
одягу і, обв’язавши голову маминою спідницею, 
дихала нафталіном. У сарай іти вона побоя
лась — хам водилися пацюки. А в космосі па
цюки не водяться й звикати до них не обов’язко
во. Випробування тишею їй навіть сподобалось: 
нудно, але не страшно нітрішечки—терпіти мож
на. Тьху, слабак Борька не витримав!

Тим часом Котька з Борисом тренувалися 
далі за програмою. Цілісінький день вони гой
далися на вірьовці, прив’язаній до дерева.

Наприкінці невгамовний Котька сказав:
— Треба катапультуватися. Обов’язково тре

ба катапультуватися.
— А як це ка... ка... ну... оце саме?
— Ти що, не пам’ятаєш, як Титов на трену

ваннях разом з сидінням вилітав з кабіни, щоб 
потім на парашуті спуститися? Це й значить — 
катапультувався.

— Та пам’ятаю, пам’ятаю... — промимрив 
Борис, хоч видно було, що він не пам’ятає.

Катапультуватися хлопцям у той день не до
велось.

Котька натер собі руки так, що навіть не зміг 
робити письмових уроків.

Вірьовка теж зовсім перетерлась, бо, коли 
Натка увечері й собі почала гойдатися, вірьовка 
несподівано тріснула, і Натка, відлетівши метрів 
на п’ять, гепнулася в огидну брудну калюжу.

— Здається, я катапультувалася,— проше
потіла Натка, виколупуючи з вуха грязюку.— 
Добре, що ніхто не бачив.
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Три дні тренувань не було — у Котьки гої
лись руки.

А на четвертий день була чудова сонячна по
года. Блакитне небо сяяло ласкаво і привітно, 
навіть не віридось, що десь там, у глибині, жах
ливий безконечний космос.

На горищі пахло котами, іржавим залізом і 
тим особливим запахом, який буває тільки на 
горищі.

Крізь слухове вікно, біля якого причаїлася 
Натка, видно край даху і глуху стіну сусіднього 
будинку.

Між будинками — щілина завширшки при
близно з півметра. Там темно, як в ущелині. Вни
з у — бита цегла, скалки скла і різний мотлох. 
На даху над щілиною стоять Котька з Борисом. 
У кожного до пояса прив’язана вірьовка, другий 
кінець якої протягнуто на горище й закріплено 
там до крокви морським вузлом.

— Слухай, а ти певен, що буде ця сама... не
вагомість? — нерішуче питає Борис, з острахом 
зазираючи в щілину.

— Аякже. Невагомість — це ж і є, коли лю
дина висить у повітрі, ні за що не тримаючись ні 
руками, ні ногами. Ну, давай!.

У Натки чомусь сильно калатає серце, терп
нуть ноги.

Хлопці водночас лягають животами на 
дах, звішують ноги в щілину і потроху почи
нають сповзати. При цьому вони голосно со
путь.

Ось над дахом видно тільки їхні голови. Ось 
уже й голови зникли, лише руки держаться за 
ринву. Раз! — нема вже й рук. Вірьовки натяг- 
лися й тремтять, як струни. У Натки щось обір
валося всередині...
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Кілька секунд було тихо. Потім почувся при
глушений Котьчин голос:

— Борько, ну як? Відчуваєш невагомість?
— Відчуваю... Тільки пояс холерський силь

но давить. Прямо живіт перерізає...
Знову запанувала тиша. Потім раптом по

чувся натужний голос Борисів:
— Слухай, я більше не можу! Якась незруч

на невагомість. Дуже вже ріже... Н-не можу. 
Чуєш?

Вірьовки Нервово засіпалися, і Котьчин го
лос прохрипів:

— Гаразд... Вилазь і мені допоможеш. А то 
я до даху не дістаю...

Одна з вірьовок засіпалась ще дужче. По
тім почувся тремтячий голос Бориса:

— Котько! Я не можу вилізти.
— Та ти що? Облиш жарти!
— Ні, серйозно! Не можу! Серйозно!
Вірьовки одчайдушно скрипуче пописку

вали.
— Котько! Давай кричати на поміч! Я не мо

жу, Котько. Ми зараз розіб’ємось!
— Стривай! Не треба ще! Може...
— Нічого не може...
І тут Натка зрозуміла, що «невагомих» кос

монавтів треба рятувати. Ще мить — вони зі
рвуться і... не треба тоді космосу — на землі теж 
можна прекрасно розбитися.

Натка зітхнула і крізь слухове вікно вилізла 
на дах. Дах був противно слизький і похилий. 
Натка на животі підповзла до краю і зазирнула 
в щілину.

Котька і Борис теліпалися на вірьовках, як 
два черв’яки. У Бориса пояс під’їхав майже під 
пахви, і ноги метлялися, мов у лялькового Пет
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рушки. У Котьки, навпаки, пояс з ’їхав нижче 
пупа — він висів униз головою і, як немовля, 
дригав ногами, боячись зовсім випасти з пояса.

Обидва жалібно кректали і стогнали.
— Ой, хлопчики, я зараз! — заголосила Нат

ка.— Повисіть ще трошки! Повисіть, хлопчики, 
не падайте! Я зараз!

І вона швидко подалася у слухове вікно.
Натка в розпачі бігала по горишу, весь час 

промовляючи:
— Повисіть, хлопчики, я зараз! Повисіть, 

хлопчики, я'зараз!
Хоча звідси вони, звичайно, не могли її чути.
«Як же допомогти? Як допомогти?» — стри

бало в голові.
Враз Натка побачила довгу дерев’яну жер

дину з залізним гачком-трійником на кінці. Цією 
штуковиною двірник дядя Стьопа завжди вико
лупував сміття в каналізаційних колодязях, щоб 
не забивало труби.

Не задумуючись, Натка схопила жердину і. 
потягла на дах.

Вона обережно опустила жердину і спробу
вала зачепити Котьку за ногу. Але гачок зіска
кував і не брав. Тоді вона зачепила Бориса за 
штани. Взяло.

Натка щосили потягла вгору. Від напружен
ня потемніло в очах. Все-таки Натка була дів
чинка! Ні, не витягти їй Бориса — сил не виста
чає. Раптом щось затріщало, штани розпанаха
лись, і гачок зірвався.

Натка розгублено міркувала, що робити. На
решті збагнула. Опустила жердину другим кін
цем і гачком зачепила за ринву.

— Хапайся, Борько! Лізь!
Борька пихкав, як паровоз.
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Натка схопила його за комір і тягла до болю 
у пальцях. І — о радість! — нарешті Борис на 
даху.

Уже вдвох, спільними зусиллями, за допомо
гою тієї ж таки жердини вони виловили Котьку.

І ось Котька і Борис стоять перед Наткою. 
Борька білий, як молоко, Котька червоний, як 
помідор (від приливу крові; спробували б ви 
повисіти догори ногами!). В обох тремтять губи 
і очі великі-великі, зовсім не хлоп’ячі, а просто 
дитячі, перелякані.

І тут Натка не витримала вона все ж та
ки була дівчинка...'

— Чого плачеш? — тихо і розгублено спитав 
Котька.

Вона не відповіла.
Котька перезирнувся з Борисом і сказав ще 

тихіше:
— Та ти ж просто молодець, Натко! Ти ж 

просто нас врятувала. Без тебе ми б просто, я 
вже навіть не знаю...

Натка все ще плакала.
Тоді, переборюючи хвилювання, Котька мо

вив:
— Слухай, знаєш, а ти теж готуйся з нами, 

добре? Я думаю, згодом жінок теж братимуть 
космос. Правда, Борько?

— Ага,— сказав Борис, гладячи рукою роз
панахані штани.

— І можливо, ти будеш першою в світі кос
монавткою. Хочеш? Космо-Н а т к о ю! — і Коть
ка, засміявшись з власного Дотепу, додав: — Я 
серйозно, зовсім не глузую...

Натка посміхнулася крізь сльози. їй чомусь 
згадався раптом казковий козлик, якого так щи
ро вони оплакували колись удвох із Котькою.
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ОСТА ННЯ БОМБА

Водна бомба — де, звичайно, не воднева 
бомба. Та все-таки це — бомба.

Я не знаю, хто винайшов водневу бомбу. 
А водну бомбу винайшов Володька Лобода. Як 
і все геніальне — це дуже проста штука. Береть
ся соска, звичайнісінька гумова соска для не
мовлят, що надівається на пляшку з молоком. 
Ця сама соска в даному випадку надівається не 
на пляшку, а на водопровідний кран. Потім кран 
потроху відкручується. Під тиском води соска 
розтягується, розтягується і незабаром перетво
рюється на отакенну ковбасяку.

Коли ви відчуваєте, що вона от-от лусне, ви 
негайно закручуєте кран, перев’язуєте соску нит
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кою і обережно знімаєте. Бомба готова. Якщо 
тепер ви її кинете, то від найменшого зіткнення 
з головою ворога, бомба розривається, і вашого 
супротивника заливає водою з голови до ніг. 
Ефект надзвичайний! Ворог отетерів і принаймні 
на півгодини вибув із строю (доки не висушить
ся або не переодягнеться.)

В разі потреби водну бомбу легко можна пе
реробити на автомат-водомет. Для цього на кін
чику соски прокушується маленька дірочка (як 
це завжди робиться при звичайному її застосу
ванні), і, коли ви стискаєте соску у руках, з цієї 
дірочки тоненькою цівкою чвиркає вода, корот
кими або довгими автоматними чергами, залеж
но від бажання та обставин.

За автомат-водомет також прекрасно може 
правити дитяча гумова клізмочка-спринцівочка.

Коли ви користуєтесь клізмочкою, то, крім 
усього іншого, супротивник відчуває себе ще й 
морально пригніченим. Отож ви досягаєте по
двійного результату. Проте користування кліз
мочкою досить ризиковане. Бо деякі несвідомі 
батьки вважають це безсовісним хуліганством 
і активно протестують проти обливання своїх 
дітей з цього «нецензурного» предмета.

Та Володька Лобода не був би Володькою 
Лободою, якби звертав на це увагу.

Володька Лобода абсолютно неповторна і не
можлива людина. Він не визнає жодних ігор, 
крім війни.

У Володьки широке вилицювате обличчя, 
приплюснутий, без перенісся ніс і випнута впе
ред нижня щелепа — як у боксера або амери
канського гангстера. Вузькі монгольські Володь- 
чині очі палають божевільним вогнем, коли він 
гасає по додвір’ю і гаркаво репеїує — «Угя!» —
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що по-нормальному значить «ура». Якщо треба 
зобразити постріл, Володька не кричить звичай
не «піф», «паф» або «пу». Наставляючи пістоле
том вказівний палець, він противним голосом не- 
самог о гугнявить: «Ань-ань! Ань-ань!..» І ці 
неймовірні звуки сіють у ворожих лавах стра
шенну паніку.

В цілому Володька типовий палій війни. Він 
дня не може прожити без пострілів, штурмів, 
атак. І оскільки він у нас командир і заводіяка, 
нам доводиться безперервно воювати.

Здебільшого воювали ми з хлопцями із су
сідніх дворів.

Та якщо навіть ворога під рукою чомусь не 
було, якщо він, наприклад, пішов культпоходом 
у кіно чи готував уроки, Володька все одно не 
припиняв воєнних дій. Просто він тимчасово ви
діляв ворога з наших лав і організовував між
усобну війну. Призначався ворожий командир— 
як правило, довготелесий флегматик Гриша По
ловинка з сьомої квартири.

Потім ми «маталися» — тобто по двоє, об
нявши один одного за плечі, відходили вбік, 
шепталися, підходили до Гриші та Володьки і 
говорили:

— Мати-бати, що вам дати: яблуко чи гру
шу?

— Грушу,— говорив, наприклад, Володька. 
І той, хто був по домовленості «грушею», вли
вався у Володьчине військо. А нещасне «яблу
ко» негайно мобілізовувалося у ворожий загін.

Потім Володьчина армія без особливих труд
нощів вщент розбивала Гришину, і в урочистій 
обстановці під звуки барабана на лобному місці 
за кособоким сараєм фельдмаршал Лобода роз
стрілював із клізми генералісимуса Половинку.
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Половинка був бездарний полководець і годився 
тільки для ганебної ролі переможеного. Навіть 
тоді, коли в нього були всі шанси на перемогу, 
він не наважувався перемагати — таким силь
ним був Володьчин бойовий авторитет.

Війни, які розпалював і організовував Во- 
лодька Лобода, ні в якому разі не можна було 
назвати справедливими, благородними або виз
вольними. Зовсім навпаки. В історію людства, 
поряд з війнами Олександра Македонського, Ба- 
тия і Чінгісхана, війни Володьки Лободи вві
йдуть, як війни несправедливі, загарбницькі і 
спустошувальні.

Наприклад, розвідка доносила, що в сусід
ньому дворі мирні шмаркаті дошкільнята буду
ють з піску атомну електростанцію і грають у 
м’яча. Володька негайно сурмив похід, влашто
вувався раптовий напад, атомна електростанція 
розтоптувалася, а м’яч забирався і цілу годину 
не віддавався, незважаючи на гіркі сльози пере
можених.

Чесно кажучи, нам ці безперервні неблаго
родні війни остогидли й сиділи в печінках. Ми 
дуже скучили за такими милими безкровними 
іграми, як цурки-палки, квач, піжмурки тощо. 
Але жоден з нас не смів першим заговорити про 
це. Це було б не по-мужчинському.

Існував неписаний хлоп’ячий закон, згідно 
якого вважалося, що найбільш чоловіча гра — 
це війна. Ми підкорялися цьому законові і, тер
пляче страждаючи, воювали.

Війна відбувалася в нашому дворі за будь- 
якої погоди: в дощ, у мряку, в мороз, у спеку і 
навіть при сонячному затемненні. Ніщо в світі 
не могло перешкодити агресивним планам Во
лодьки Лободи.
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Гриша Половинка висловив припущення, що 
нам, очевидно, доведеться воювати в нашому 
дворі аж до старості, до самісінької пенсії.

Можливо, так би воно й було, якби не одна 
несподівана обставина. Ця «обставина» нещо
давно переїхала в наш будинок. Звали її Леся.

— О, нова шмакодявка з ’явилася! — презир
ливо мовив Володька Лобода, коли вона вперше 
вийшла у двір. Володька Лобода терпіти не міг 
дівчисьок і називав їх коротко й виразно — 
«шмакодявки». Ніхто з нас не знав, що означає 
це таємне і неперекладне на людську мову сло
во. Але звучало воно, грубіянське і презирливе, 
дуже образливо.

Леся, зовсім не соромлячись, підійшла до нас 
і сказала:

— Здрастуйте, хлопчики. Мене звати Леся. 
Я в цьому будинку тепер житиму.

Ми знітилися, і не знали, що їй сказати. А Во
лодька презирливо хихикнув і мовив:

— Драстуйте, я ваша тьотя!
Лесю це анітрішечки не збентежило. Вона 

дзвінко засміялася і знизала плечима:
— От смішний... Ну добре, якщо не хочете, 

будемо потім знайомитися.
І пішла до дівчаток. А Володька густо почер

вонів і сказав те, що завжди говорять, коли нема 
чого сказати:

— Подумаєш!
Проте того дня наш бойовий шлях чогось 

дуже часто проходив повз лаву, на якій сиділи 
дівчатка. Це виходило зовсім випадково, якось 
само собою. Повірте, що цього вимагали ви
ключно стратегічні воєнні міркування і нічого 
більше. Але щоразу, минаючи лавку, ми чомусь 
мимохіть робили дуже серйозні задумані об
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личчя, що, на нашу думку, надавало нам муж
нього войовничого вигляду. Ніби ми проходили 
перед трибуною. Тепер я думаю, що це вигляда
ло досить-таки смішно. Бо дівчатка нищечком 
хихикали, прикриваючись долонями. Одверто 
сміятися вони не наважувались, бо добре були 
знайомі з нашою водною зброєю.

Леся ж чомусь не хихикала. Вона тільки 
уважно дивилась на нас з неприхованою цікавіс
тю. Ми вирішили, що справили на неї незабутнє 
враження, і гордо спльовували через губу. Особ
ливо показав себе, звичайно, Володька Лобода. 
Він скакав, як скажений цап, сильно потів від 
напруги і якимсь потойбічним шлунковим голо
сом гавкав своє «Ань-ань!»

Так, захоплення мирних жителів завжди на
дихало бравих воїнів на бойові подвиги. Ясна 
річ, навіть самим собі ми не наважувались при
знатися, що звертаєм якусь увагу на цю новень
ку дівчинку Лесю. І старанно приховували це 
один від одного.

А наступного ранку ми воювали якось дуже 
мляво й неохоче. Якби це була не міжусобна 
війна і якби Гргіша Половинка за звичкою не 
визнав себе переможеним, того ранку Володька 
Лобода був би розбитий вщент — так він без
дарно і не до ладу .командував.

Лесі у дворі не було. Звичайно, не в цьому 
справа. Просто ми були не в настрої.

— Погода якась дурепська, спека,— з доса
дою сказав Володька, щулячись від холодного 
вітру.

Втім, ця «дурепська погода» не завадила нам 
буквально через півгодини здійснити потрясаю- 
чу по своїй сміливості й красі військову опера
цію, під час якої ми один за одним пройшли по
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вузесенькому карнизу на цокольному поверсі. 
Будь ласка, не подумайте, що це тому, що у двір 
вийшла Леся. Просто у нас покращав настрій.

Цього разу дівчатка вже не сиділи скромно 
на лаві і не витріщали на нас очі. Коли ми по
вернулися з походу на сусідський пустир, то по
бачили, що Леся з дівчатками грають у піжмур
ки. І наші дівчата, затуркані й безправні, які 
боялись навіть голосно розмовляти в нашій при
сутності, з пронизливим верещанням гасають по 
всьому подвір’ю і не звертають на нас ніякісінь
кої уваги.

Ми були дуже ображені такою їхньою на
хабною поведінкою і вже чекали, що Володька 
зараз накаже розігнати дівчисьок і змити їх з 
лиця землі. Проте Володька нічого подібного 
чомусь не наказав, а повів нас розстрілювати 
Гришу Половинку. Ми пішли засмучені. Отож 
погода сьогодні була справді «дурепська», бо 
настрій у нас знову занепав.

Ми мовчки розстрілювали Гришу Половинку 
і з тугою в серці прислухалися до веселої біга
нини та зойків дівчат. їм було добре. Вони гра
ли в піжмурки. Здається, ми їм заздрили. Бо 
нам теж хотілося грати в піжмурки. Але війсь
ковий обов’язок і дисципліна прирікали нас на 
нудну нескінченну війну.

Наша армія починала ремствувати. Кожен 
ремствував пошепки, собі під ніс, щоб не почули 
інші.

А наступного дня стався небувалий, нечува- 
ний в історії нашого війська випадок. Це був 
випадок дезертирства. І дезертиром був розстрі
ляний Гриша Половинка. Він зробив спробу 
переметнутися до «шмакодявок». Правда, він 
ще не грав з ними в піжмурки, але весь час кру-

96



тйвся біля нгіх і категорично відмовився воювати 
і взагалі служити в нашій армії. Він, бачите, 
образився, що його розстріляли з клізми. Пен
тюх нещасний! Сто разів його розстрілювали, і 
він — нічого, не ображався. А тепер — на 
тобі!

Лише колосальним зусиллям волі Володьці 
вдалося повернути Гришу до тями. Він добрень
ко дав йому по потилиці і наказав тричі розстрі
ляти його. Проте Гриша зробив свою чорну 
справу. В наших лавах вже не було колишньої 
згуртованості і монолітності.

Армія розвалювалася на очах. Бійці розпов
залися, як мухи. На завтра троє не стали під 
рушницю, одмовляючись тим, що мати не пус
тила, двоє сховалися за невивчені уроки, а один 
демобілізувався через нежить. Подумати тіль
ки — через нежить! І це — солдат.

Леся виявилась дуже веселою і компанійсь
кою дівчинкою. Вона знала таку безліч прекрас
них ігор, що в нас просто голова йшла обертом: 
«Вожатий, вожатий, подай піонера», «Тихше 
їдеш — далі будеш», «Гігантські кроки», «Гори, 
гори ясно» і так далі і тому подібне. Цілий день 
дівчатка верещали від захоплення, а ми, темні, 
як хмари, похмуро і безпросвітно воювали.

В нас було одне місце, куди дівчатка ніколи 
ногою не ступали,— наш військовий штаб. Це 
був досить величенький майданчик на задньому 
дворі між сараями — сонячний, затишний, по
рослий веселою молоденькою травкою.

Звідти ми починали всі свої походи, там ви
рішували всі суперечки, там в урочистій обста
новці нагороджували один одного бойовими ор
денами.

Це було священне місце.

7 В. Нестайко 9 7



І от одного разу ми прийшли туди і — за 
кам’яніли. Ми побачили жахливу, неймовірну 
картину. Весь майданчик був перекопаний на 
грядки, і дівчата пхали в ті грядки якусь зачух- 
марену розсаду.

— Ой! А ми тут юннатський городик роби
мо,— радісно закричала Леся, вгледівши нас.

З військового штабу зробили городик!
У-у-у! Трам-тара-рам!..
Володька засовав своєю гангстерською ще

лепою, наміряючись щось сказати, та тільки про
тяжно гикнув — йому забрало мову.

Минуло кілька секунд, під час яких ми нако
пичували в собі справедливий гнів.

— Пішли! Ань-ань! — нарешті видавив з се
бе Володька Лобода.

Ми кинулись готуватися до бою — заправля
тися. По дорозі Гриша Половинка зненацька 
згадав, що йому треба негайно бути вдома. У та
кий момент! Брехав, звичайно. Він просто був 
справжнім дезертиром! Він не хотів брати учас
ті навіть у цьому благородному бою!

Ми плюнули на нього, і він з щасливою ус
мішкою підтюпцем подався додому, а ми по
плентались до водопровідного крану — готувати 
боєприпаси...

І от ми віч-на-віч з ворогом. У ворога нерво
во тремтять косички, а найлякливіші вже по
чали рюмсати й витирати очі подолами плат
тячок.

Ми чекаємо команди, щоб відкрити вогонь. 
Володька високо над головою підняв величезну 
водну бомбу. Ще мить і...

І раптом Леся Мельник рішуче йде прямо до 
Володьки. йде без усякого страху й вагань.

— Ну що ж, бий, якщо ти воюєш з дівчатка-
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ми, Аніка-воїн! — голосно каже вона, гордо під
вівши голову.

Ви б подивились на Володьчине обличчя! В 
нього одвисла губа й очі зробилися, як у барана. 
Цього він не чекав.

— Чому ж не б’єш? Бий! — повторила Леся.
І тут сталося таке, чого історія ніколи не за 

буде. Очевидно, від нервового збудження Во- 
лодька надто сильно стиснув бомбу в руках. Во
на раптом жалібно схлипнула і... розірвалася у 
Володьки над головою. Володька тільки встиг 
шморгнути носом — ніби в нього був нежить. І в 
носі, звичайно, зразу ж забулькала вода.

Вмить Володька став як мокра курка.
Вода, не затримуючись, збігала по його плес

катому носі й перлистими краплями повисала на 
випнутому підборідді. Чорнильна пляма, яка ще 
зранку прикрашала його чоло, напливла на ліве 
око жахливим синцем. Шорстке волосся стов- 
бурчилося в різні боки мокрими страхітливими 
колючками.

Взагалі вигляд був жалюгідний і нещасний. 
Ми з стражданням дивилися на свого фельдмар
шала і з страхом на Лесю Мельник. Звичайно, 
вона почне зараз сміятися й кепкувати. Який 
жах!..

Але ми були дурні.
Леся навіть не посміхнулася. Вона сказала 

просто і співчутливо:
— От бачиш, облився весь. Теж мені ще! 

Дай я тобі синець витру.
І вона дістала з кишеньки свою носову хус

тинку й почала витирати Володьці око. Зовсім 
як сестра. Володька був у такому стані, що на
віть не ворухнувся. А коли синця вже не було, 
він глухо сказав: «Я сам». Та самому витирати
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вже було нічого. І Володька повернувся і, ні на 
кого не дивлячись, пішов.

У похмурому мовчанні ми розбрелися по до
мівках.

Три Дні Володька не з ’являвся у дворі. Во
лодька у гордій самотності переживав свою 
ганьбу. Ми теж переживали, але колективно. З 
нагоди такого трауру війну було тимчасово від
мінено.

На четвертий день ми, як звичайно, зібрали
ся біля парадного. Володьки не було.

— Вдома його теж немає,— сказав Гриша 
Половинка.— Я заходив. Бабуся сказала, що він 
пішов гуляти.

Ми вирушили шукати Володьку. Ми обшу
кали все подвір’я, всі закутки й щілини. Під кі
нець вирішили зазирнути у свій колишній штаб, 
хоч були певні, що там його, безперечно, немає. 
Надто трагічне це було місце для Володьки.

Ми йшли вздовж сарая, за яким був май
данчик.

І раптом Гриша Половинка, що йшов попе
реду, відсахнувся назад:

— Тссс!..
Штовхаючи один одного, ми обережно визир

нули з-за рогу.
Біля однієї з- грядок «штабного городу» нав

колішки сиділа Леся. Поруч стояв Володька. Він 
держав у руках пузату водну бомбу, з якої то
ненькою цівкою лилася вода.

Полководець і фельдмаршал Володька Ло
бода поливав з водної бомби миршаві саджанці 
помідорів...

...Так вперше в історії людства бомба була 
використана в мирних цілях.

Мир остаточно переміг війну в нашому дворі.
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Щойно пройшла гроза. В повітрі пахне елек
трикою і мокрим кожухом. Туркочуть голуби.

І замість войовничого гугнявого «Ань-ань!» 
по всьому подвір’ю лунає дзвінке й радісне:

— Тра-та-та за Вову, тра-та-та за Лесю!
— Гришо, тобі жмуритися!
І потім:
— Раз-два-три-чотири-п’ять! Я іду шукать! 

Хто не заховався, я не винуватий!
Як добре жити на світі, коли пройшла гроза...



П Р И Г О Д А  В К У К У Р У Д З І

Художнику В. Євдокименку — учаснику цієї історії.

Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів — 
Ява. В Індійському океані. Ото, що Ява, Сумат
ра, Борнео, Целебес. Великі Зондські...

Ну, так Ява — це не острів.
Ява — це мій .друг і напарник. Ява Рень.
Оно, чуєте, носом шморгає. Так, як він, ніхто 

в світі не шморгає носом.
Чого він Ява, питаєте?
Та то він себе сам так назвав, коли йому ще 

й року не було. Чи то воно, пискля мале, хотіло 
сказати «Я Ваня», а вийшло «Ява». Чи то «Іван» 
у нього так прозвучало (бо насправді його Іва
ном звать), але приклеїлось оте «Ява» до нього
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на все життя. Навіть міліціонер, що живе в на
шому селі, так його називає.

У них взагалі вся сім’я інтересна.
Батько на скрипці грає. Корова — Контрибу

ція називається, А дід, старий Рень, мисливець 
завзятий, на полюванні, коли стріляє, ліве око 
онучою зав’язує. Бо у нього ліве око без право
го не примружується. Як ліве примружить — 
праве саме заплющується, Але ж і б’є дід з тою 
онучою, ох же ж і б’є! Городські мисливці, що 
«Волгами» з Києва приїжджають, тільки ахають.

«Ви, дедушка, абсолютний чемпіон»,—кажуть.
На честь старого Реня навіть польове озеро, 

що біля нашого села, люди Реньовим назвали.
Мати ж Явина — депутат райради, ланкова 

кукурудзоводів.
Якось Ява з Яришкою, сестричкою своєю 

меншою, посварився і при всіх плескачів їй на
давав. Так вона, замість того щоб заплакати, 
раптом як закричить:

— Опозогив! — вона букву «р» не вимов
ляє. — Маму-депутата на все село опозогив! 
Загаза чогтова!

Такого шелесту наробила,— Ява не знав, ку
ди очі ховать. Стояв, стояв, червоний мов рак, 
а тоді як дав дриза — тільки п’ятами залопотів.

Та то лише раз таке було.
Хороший хлопець Ява. Мій найкращий друг.
Видумляка — якого світ не бачив. Весь час 

різні штуки вигадує.
І підводного човна з дідової плоскодонки ми 

з ним майстрували. І «метро» під свинарником 
рили. І корову Контрибуцію для бою биків тре
нували (це після фільму про тореадорів). І чо
го тільки ми не робили. Всього не перелічити.

Але завжди вигадки Явині були романтичні
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і захоплюючі. А його ідеї запалювали і нади
хали. І як же я здивувався, коли раптом (це бу
ло ще весною) Ява запропонував:

— Давай, Павлушо, виведемо новий сорт 
кукурудзи.

Я вирячився на нього—чи, бува, не захворів.
А він...
— Кукурудза, — каже, — дуже важливий 

сільськогосподарський продукт, і виведення но
вих її сортів — справа великої державної ваги. 
І взагалі селекціонери-мічурінці дуже поважані 
люди — не менше космонавтів. О а до моя мати, 
дивись, і депутат, і у Київ на наради їздить, і в 
президії завжди сидить.

Слухав я, слухав, а тоді не вдержався.
— Тю,— кажу,— на тебе! Таке говориш — 

як на зборах. Теж іще знайшов веселу справу — 
кукурудзу вирощувати. Нею й так геть усі за 
ймаються. І в газетах, і по радіо, і де хочеш..*

Подивився він на мене, скривився презирливо.
— Ти,— каже,— Павлушо, довбняк. Ні чор

та не понімаєш. Та ти знаєш, що б це для 
мене було, якби я винайшов новий сорт кукуру
дзи! Який би це вихід був! Е-ех! Ніяке письмо, 
ніякі штани не були б для мене страшні. Поча
ла б мати мене за штани або письмо лаяти, а я 
їй тільки — раз! — новий сорт кукурудзи. Во
на — ах! — і про все на світі забула. Кукуру
дза — це ж її життя. Врятувався б я від письма 
на віки вічні.

З письмом у Яви була трагедія. Не давалося 
Яві оте письмо, або як його ще наша вчителька 
називає—чистописання. Коли вже говорити про 
Явине письмо, то, чесно кажучи, то було брудно- 
писання. І в стінгазеті його за це протягували, 
і зошити його н.а спеціальній дошці вивішува-
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ли — нічого не допомагало. Не міг він бути аку
ратним.

Крім письма, було у Яви ще одне слабке міс
це — штани. Штани на Яві горіли. Будь-які нові 
штани з будь-якого найцупкішого матеріалу за 
півмісяця перетворювалися на саме гноття. Бо 
такий уже був у Яви характер. Ява не ходив, не 
бігав, а літав. Якщо порівняти його характер з 
авіацією (я льотчиком мрію стати!), то харак
тер у Яви був реактивний. Перш за все не витри
мували таких швидкостей і перевантажень хо
лоші. Вони обтріпувалися внизу. Ява скрушно 
зітхав й підстригав їх ножицями. До цієї перу
карської справи йому доводилось вдаватися час
тіше й частіше, штани дедалі коротшали, до то
го ж Ява весь час їх розпанахував, лишаючи на 
парканах цілі шматки, і незабаром від штанів 
лишалася одна тільки назва, яка ледь-ледь дер
жалася на шлейці.

Так, виведення нового сорту кукурудзи бу
ло б для Яви дуже корисним.

— Ти розумієш,— переконував він мене,— 
це ж інтересно. Може, ми справжніми мічурін
цями станем. Хіба погано? Нас уся республіка 
знатиме.

— Нє,— кажу,— не хочу. Я хочу льотчиком. 
А льотчиків-мічурінців не буває... Хай уже щось 
інше. Та я й не вірю, щоб ми щось вивели. Це ж 
кебету треба мать і знати до біса. Нє!

— Ну й маруда ж ти, Павлушо.
— А ти тріпло!
— А ти сонна муха.
— А ти... тьху на тебе!
— І на тебе тьху! г
Крепко ми тоді посварилися. Правда, через 

два дні й помирилися, але про кукурудзу біль
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ше не згадували. Зразу після екзаменів я поїхав 
у гості до дядька в інше село, а коли приїхав, 
Яви не застав — він у піонертабір до моря подав
ся. Так ми з ним ціле літо майже не бачились. 
І зустрілись тільки, як почались заняття в школі. 
Я, звичайно, геть зовсім забув про ту розмову, 
що була у нас навесні. І раптом він каже:

— Знаєш, Павлушо, а я ж новий сорт куку
рудзи таки посадив.

Я аж рота роззявив.
— Бре,— кажу.— Де? Як?
— На материній ділянці. Ото як ти поїхав, 

весь час муляла мене думка про кукурудз'у. По
ліз я раз на горище, шукай коліщатко те, що ти 
мені подарував. А в нас, ти ж знаєш, на горищі 
завжди валяється Кукурудзяних качанів до бі
са. Шукав я, шукав коліщатко і раптом натра
пив на качан. Аж підскочив. Такий, я тобі ска
жу, качанище — ну як порося. Зроду такого нё 
бачив. І стрельнуло мені — йой, та це ж, мабуть, 
новий сорт кукурудзи сам вивівся випадково, 
і ніхто про це не знає. Певно, мати його серед 
інших качанів не помітила, не звернула уваги. 
Оце діло! Саме щастя в руки лізе. Вилущив -я 
з того качана насіння. Ох і насіння! Якби я тобі 
однією насіниною по лобі вцілив — отакенну 
гулю б набив... Пішов я крадькома на материну 
ділянку,— саме підходяще місце, бо ж і добрива 
там і земля будь здоров,— повиколупував те, що 
було посаджено, і цілий рядок своїм сортом за
садив. Ще й кілочки повтикав — для пам’яті, 
щоб не сплутати.

— Ну й що? — нетерпляче питаю,— Виріс 
твій сорт?

— Та мабуть. Я не знаю. Я ж у табір поїхав. 
Давай удвох підем сьогодні подивимся. Давай?
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— Давай,— кажу,— раз таке діло, треба 
йти. Тим більше, через тиждень-півтора кукуру
дзу збиратимуть. Збере комбайн твій сорт — 
дідька лисого ти його тоді знайдеш.

Розмова ця відбулася на великій перерві. 
А коли скінчилися уроки, Ява сказав:

— Пішли.
— То, може, — кажу, — спершу пообідаєм, 

а тоді.
— Та чого там обідать, не вмреш. Ми швид

ко. Подивимся тільки й назад. І будеш собі хоч 
до вечора обідать.

Я бачу, що його така нетерплячка взяла,— 
погодився. Може й справді хлопець новий сорт 
одкрив!

Пішли ми.
Вийшли за село, на польову дорогу.
На небі — ні хмарини. Сонце світить, нежар

ке лагідне вересневе сонце.
Обабіч шляху суцільною зеленою стіною, на

че ліс, стоїть кукурудза, височенна, метрів зо 
три, а то й більше. Добре в цьому році вродила.

Йдемо ми та й йдемо. Вже й села не видно.
— Довго ще? — питаю.
— Та не. Ще трохи та й уже.
Після цього ми ще добрих кілометрів два 

тьопали. Нарешті, Ява каже:
— Отут. Бачиш, табличка.
Дійсно, край шляху стирчить на кілку таб

личка, а на табличці кривулястими літерами на
писано:

<гК укурудза.
Сорт Буковинський №  1 

ланка  
Н адії Рень 

П лощ а 8,5 га».
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— Вірно,— кажу,— це воно.
— Пішли,— каже Ява,— тепер углиб треба.
Звернули ми з шляху і — в кукурудзу. Ява

попереду, я — за ним.
І одразу—наче в джунглі потрапили. Ох і гус

та кукурудза. Руками весь час доводиться листя 
розсувать, щоб по пиці не вдарило. А тут ще й 
портфель заважає — чіпляється. Яву я одразу з 
очей згубив. Тільки по шурхоту чую, куди йти.

Через деякий час питаю.
— Ну як? Скоро вже твій сорт?
— Скоро, скоро,— досить-таки далеченько 

чую бадьорий Явин голос. От реактивщик — 
бач, уже де.

— Стривай, не спіши так,— гукаю,— а то я 
не бачу, куди йти.

У мене вже двічі портфель з рук випадав, і 
щоку я подряпав об шорстке, наче з бляхи, ку
курудзяне листя.

Нарешті, знову питаю:
— Ну як? Знайшов?
— Ні ще. Густо дуже,— і в голосі, чую, вже 

нема тої бадьорості.
— Слухай,— кажу,—ти ставай навкарачки і 

повзи. Бо так ніколи тих кілочків не побачиш.
Сказав — і собі став на чотири, портфель у 

зуби, щоб не заважав, і порачкував, наче собака 
в цирку.

Повзу і мовчу — з портфелем у зубах багато 
не наговориш. На всі боки роздивляюсь — кі
лочків шукаю. З розгону прямо носом у Явині 
штани ткнувся. Дивлюсь, він теж з портфелем 
у зубах. Сіли ми, портфелі з рота повипускали— 
відсапуємось.

— Ну що? — питаю.
— Та, знаєш, — каже розгублено, — 'дуже
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важко у цій гущині шукати. Десь отут повинно 
буть, а не можу знайти.

— Знаєш,— кажу,— давай планомірно. Про
чешемо цей шмат по всіх правилах. Ти в один 
бік повзи, а я в другий, а потім зійдемось. Ку
курудза ж квадратно-гніздовим посаджена, по 
квадратах і будем прочісувати. Це дуже просто.

Ява зразу повеселішав:
— Правильно. Я давно казав, що ти геній, 

Павлушо. Тільки давай портфелі тут залишимо, 
а то дуже важко їх у зубах тягати.

Поклали ми портфелі і розповзлися — я в  
один бік, Ява в другий.

Повзу й дивлюсь. Та хоч і казав я, що це 
дуже просто — по квадратах, але, виявляється, 
не дуже просто. Як голову біля самої землі три
мати — то ще видно трохи оті квадрати-ряди, а 
як піднімеш голову — ніяких тобі квадратів, са
ме листя. Не будеш же весь час щокою по землі 
тертись.

Рачкував я, рачкував і прямо, і зигзагами, 
коліна вже всі пообдирав, а кілочків нема.

— Яво-о! — кричу.
— Агов,— здалеку обзивається.
— Давай,— кричу,— назад!
— Давай!
Порачкував я назад. Здалося мені, що назад 

повз я значно довше, ніж вперед. Уже давно по
винен був би я зустрітися з Явою, а його все не 
видно. І не чуть.

— Яво! — гукаю нарешті.
— Агов! — чується десь далеко праворуч.
— Яво! — роздратовано кричу я.— Куди ти 

поповз, хай тобі! Не туди ти повзеш.
— Це ти,— кричить він,— це ти не туди пов

зеш. Я повзу правильно.
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— Та ну тебе! Повзи сюди.
— Це ти сюди повзи!
Отак перегукуючись, ми почали підповзати 

один до одного. Довго підповзали. Нарешті під
повзли. Злі обидва, як чорти.

— Ну,— питаю,— знайшов?
— Знайшов? Знайшов?—перекривляє він.— 

Якби знайшов, я б ото до тебе повз хіба? Я б 
тебе гукав?

— Слухай,—кажу я,— може, ти не кукуру
дзу, може, ти гудзика посадив, щоб штани ви
росли, брехуняко цибатий.

— Носа твого я посадив.
— Ну,— кажу,— досить. Мені твоє мічурін- 

ство в печінках сидить. Я пішов додому. Я їсти 
хочу. Де мій портфель?

— Там, де ти його поклав.
Ліг я на землю, почав роздивлятися. Пороху 

наковтався, а портфеля не бачу.
— Це ти,— кажу,—ти винен. Поповз кудись. 

Через тебе ми портфелі загубили. Попробуй їх 
тепер знайти у такій гущині.

— Це не я, це ти, як оте цуценя сліпе, по
повз по-дурному і все заплутав.

— Ну, гаразд,— кажу,— сваритися потім бу
дем, давай портфелі спершу знайдемо.

— Гаразд,— каже,— давай, коли ти такий 
слабак.

І поповзли ми шукати портфелі.
Тепер ми не розповзалися, а трималися купи. 

Через півгодини ми зрозуміли, що знайти порт
фелі у цих кукурудзяних джунглях не легше, 
ніж оті кілочки. Коліна пекло вогнем. І коли ми 
нарешті підвелися, то мало не попадали — ноги 
заклякли і підгиналися, не хотіли держати.

— Яво,— сказав я,— давай плюнем на порт
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фелі і підем додому. Пообідаєм, а тоді прийдем 
за портфелями. А то я так їсти хочу, що аж у 
голові паморочиться.

— Знаєш, давай,— зразу погодився Ява,— 
а то в мене теж живіт до хребта прилип. А по 
обіді й портфелі знайдем, і кілочки, я думаю, 
теж. Пішли.

І Ява бадьоро рвонув уперед. Я — за ним. 
Незважаючи на біль у ногах, ми йшли дуже 
швидко, майже бігли. Кукурудзяне листя хльос
кало нас по щоках, лізло в очі, дряпало руки. 
Та ми не звертали уваги. Ми хотіли їсти.

йти ставало дедалі важче.
— Яво,— сказав я, хекаючи,— щось ми ду

же довго йдемо.
Ява мовчав.
— Яво,— сказав я, хекаючи ще дужче,— де 

шлях?
Ява мовчав.
— Яво! — крикнув я, майже задихаючись,— 

ми не туди йдемо.
Ява зупинився:
— А куди? Ти знаєш куди?
— Нє,— кажу я, ледве тримаючись на но

гах,— це ти мене сюди завів. Ти й виводь.
Ява безсило опустився на землю.
— Я б вивів,—сказав він, відсапуючись, і ліг 

горілиць.— Я б вивів, якби ти не почав повзати 
хтозна-куди і не заплутав мене. А тепер я не 
знаю.

— Що ти не знаєш? Що ти не знаєш, дивер
санте!

— Не знаю, куди йти. От що. Ти ж знаєш, 
які ці кукурудзяні масиви, на скільки вони кіло
метрів тягнуться. Як не туди піти, можна два дні 
йти і не вийдеш. Зовсім заблудитися можна.
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— Що?! Що ти мелеш? Кукурудза — не ліс, 
в кукурудзі не можна заблудитися. Вставай і ви
водь мене зараз же. Я їсти хочу. Чуєш?

— То виходь сам, раз не можна заблудитися.
— Що — сам? Що — сам? Це ж твоя ма

ти кукурудзовод. А моя мати доярка. З корів
ника я тебе, заплющивши очі, виведу.

— Чого скиглиш? Дай відпочити трохи. Роз- 
нюнився. А ще льотчиком хочеш бути! Який ти 
в біса льотчик!.. Слинько ти! Потеруха ти греча
на... Знав би твій тезко космонавт Попович, що 
в нього такий земляк... Е! Тільки ім’я хороше 
паскудиш. Одійди, бо вдарю!

Мабуть, ми б таки побилися, якби не така 
втома і не така ситуація.

Зітхнувши, я ліг поряд з Явою.
І раптом у мене виникла ідея.
— Яво,— кажу,— а що, як вилізти і подиви

тися, куди йти.
— Що це тобі — дерево? Це ж кукурудза. 

Злак. Не чув я, щоб люди на злаки лазили.
— Ну то що,— кажу.— Бач, яке товсте! Як 

бамбук! Може, вдержить.
—* Ну, то лізь.
— Ні, ти лізь. Ти легший — в тебе штани ко

ротші і гудзиків менше. А я підсаджу.
Ява спершу не хотів. Мабуть, прикро йому 

було, що це не він придумав. Він звик, що всі 
ідеї йому належать. Потім махнув рукою:

— Ну, давай спробуєм.
Ми вибрали найвищу і найтовщу кукурудзи- 

ну, я притулився до неї спиною, сплів пальці 
рук, щоб вдержати Яву, коли він на них ногою 
стане, і сказав:

— Ти більше на мене спирайся, а за кукуру
дзяну тільки держись.
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— Добре, добре,— сказав Ява і, крекчучи, 
почав дряпатись на мене. От уже коліном на 
плече став, вперся руками об голову... Ой! — 
черевиком за ніс зачепив. Але я поки що мовчу, 
терплю... Черевик вдавлюється мені в плече, під
бором ключицю мені проламує. Я починаю хита
тися, коліна тремтять, підгинаються, підгина
ються...

— Яво,— кричу,— швидше дивись, я падаю.
І... щось затріщало, зашуміло, завищало —

наче бомба в кукурудзу гепнула.
Я лежу, вгрузнувши носом у землю. В роті— 

пісок, у вухах — пісок, очі запорошені.
Одпирхуюсь, одпльовуюсь, протираю очі 

гукаю:
— Яво, де ти? Ти живий?
— Жи... апчхи!., вий,— і з купи потрощено

го кукурудзиння висовується Явина голова.
— Ну що,— питаю,— бачив?
— Дулю,— каже,— я бачив. Саме волоття 

перед носом.
Ява зітхнув.
Я подивився в небо.
«Чудасія,— подумав я,— космонавти літають 

у безмежному небі, серед зірок, за сотні кіломет
рів від землі і — нічого. А ми в кукурудзі з а 
блудилися. Кіно!»

— Яво! — підхопився я.— Це дурниця якась. 
Цього не може буть, тому що це неможливо. Ще 
ніхто в світі не заблуджувався у кукурудзі. Ми 
просто пішли не в той бік. Я добре пам’ятаю, що, 
коли ми йшли, сонце нам було в спину. Пішли 
назад.

Спершу Ява недовірливо поглядав на мене. 
Але я говорив, мабуть, так переконливо, що він 
підвівся.
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— Хтозна, може й правда. Пішли.
І ми поплентались назад.
Ох, як важко було йти! Леле, як було 

важко йти! Ми не відчували під собою ніг. Ми 
просто механічно переставляли їх, як ходулі. 
І нащо ми ото повзали на колінах!

В очах мигтіло і зеленіло.
Важко було сказать, скільки ми йшли: пів

години, годину чи дві, і скільки ми пройшли: 
кілометр, два чи десять. Але, нарешті, я не ви
тримав:

— Яво,— кажу,— я більше не можу. Я зараз 
упаду. Давай відпочинемо.

Ми знову лягли на землю.
Довго ми лежали.
Було тихо. Лише жорстке кукурудзяне листя 

шурхотіло над нами. Навіть пташок, навіть ко- 
ників-стрибунців не було чуть.

— А що як ми зовсім не виберемося звід
си,— тихо сказав Ява.— І ніхто не знає, куди ми 
пішли. І нас не знайдуть. І ми загинемо. І через 
два тижні комбайн разом з кукурудзою збере 
наші кісточки.

— Було б,—кажу,—пообідать. Все-таки дов
ше б продержались. А так на ранок і повмираєм.

При згадці про обід мені так захотілося їсти, 
що я мало не заплакав.

— У нас на обід сьогодні борщ і вареники з 
м’ясом,— сумно промовив Ява.

— А в нас суп з галушками і смажена кур
ка,— сказав я, ледве стримуючи сльози.

Ні, далі терпіть я не міг.
— Яво,— кажу,— давай гукати людей. Д а

вай людей гукати, Яво.
Але Ява був стійкіший за мене.
— Ти що,— каже,— щоб сміялися. Здорові

8* 115



гицелі серед білого дня у колгоспній кукурудзі 
«рятуйте» кричать.

— Нехай,— кажу,— аби було кому сміятися.
— Ні,— каже Ява,— якщо вже так, давай 

краще співать.
— Нехай,— кажу,— хоч співать.
І ми затягли перше, що в голову прийшло. 

А першою прийшла чомусь в голову пісня кос
монавтів.

— На пыльных тропинках далёких пла
нет... — жалібно-жалібно виводив Ява.

— ...останутся наши следы,— ще жалібніше 
підтягував я.

Довго ми співали. Всі пісні, які знали, майже 
всі проспівали. Особливо чогось добре співалися 
ті, що починалися з «ой». «Ой у полі могила», 
«Ой я нещасний», «Ой не світи, місяченьку», 
«Ой не шуми, луже», «Ой чого ти, дубе», «Ой од
на я, одна», «Ой у полі жито».

«Ой» — ми рявкали так, наче нас хто в бік 
штрикав.

Добре пішла у нас також пісня «Раскину
лось море шйроко». Особливо куплет «Н а
прасно старушка ждёт сына домой». Тричі ми 
співали цю пісню, і тричі, коли доходило до ото
го «напрасно», у мене починало дряпати в горлі. 
Нарешті ми зовсім захрипли і припинили співи.

Ми лежали, знесилені від голоду, від пісень, 
від безнадійних думок.

Я чогось засунув руку в кишеню і раптом на
мацав там щось тверде. Витяг і аж ойкнув. Та 
це ж цукерка, яку я ще вчора забув з ’їсти! Та 
ще й м’ятна. Це ж і пити менше хотітиметься.

— Яво,— хриплю,— дивись!
Ява глянув і зітхнув:
— Одна?
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— Одна.
Цукерка злежалася в кишені, підтала, об

гортка прилипла так, що й зубами не віддереш. 
Раніш я б її, мабуть, просто викинув. Але тепер 
це була така цінність, що ой-йой-ой!

Я обережно розкусив цукерку пополам. Але 
невдало — одна половинка вийшла більшою, 
друга — меншою. А ще кусати — тільки покри
шиш.

Я зітхнув і простяг Яві більшу.
— Чого це? Давай мені ту.
— Ні,— кажу,— бери. Ти більше їсти хочеш.
— Чому?
— Бо я,—кажу,— добре снідав. Яєчню їв, 

і ковбасу, і молоко пив.
— А я! Я картоплі цілу тарілку і м’яса, і са

лат з огірків і помідорів. Значить, ти голодні
ший, а не я. Бери.

— Ні. Я ще циріг з яблуками отакенний і ва
рення блюдце. Бери ти.

— А я два пироги, і цілий глечик молока, і 
стакан сметани, і сиру півтарілки і...

— А я ще млинців і грушок гниличок, і...
Наші сніданки збільшувались і збільшува

лись. Якби їх скласти, то вийшов би вже, мабуть, 
денний раціон слона. Кінчилося тим, що Ява від 
більшої половини дуже ловко відкусив малень
кий шматочок і таким чином «порції» зрівня
лися.

Ми намагалися смоктати цукерку якомога 
довше, але через кілька хвилин у роті вже й сма
ку не лишилось. їсти захотілося ще дужче. І їс
ти, і пити. Особливо пити. Незабаром ми навіть 
забули про голод. Пити, лише пити хотілося 
нам. Отепер тільки відчули ми себе по-справж
ньому нещасними. Ледь ворушили ми пересох
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лими губами. Сонце почало сідати, наближався 
вечір. Ми з жахом думали про своє майбутнє. 
Ми не бачили виходу.

І раптом просто з неба, десь близько, хтось 
дуже голосно сказав:

— Говорить Київ. Вісімнадцять годин. Пере
даємо бесіду на тему «Боротьба за високі вро
жаї кукурудзи».

Нас — наче хто підкинув.
— Яво,— кричу,— це ж радіо у селі загово

рило. Ми врятовані.
А він:
— Павлушо! Побігли, поки говорить. А то 

замовкне, знову заблудимось.
І ми рвонули. Ох же ж і рвонули ми! Аж за

шуміло.
Та не встигли ми пробігти кілька кроків, як 

Ява об щось перечепився і гепнувся на землю. 
Я з розгону — на нього. Прочумались, посідали, 
дивимся — а то наші портфелі. Ну як у казці 
прямо. Ми так і засміялися дурним щасливим 
сміхом.

Коли ми вже були у селі, Ява задумливо ска
зав:

— Радіо все-таки це вещ!
А я сказав:
— І кукурудза теж — сила. Особливо кол

госпна. У одноосібницькій ми б чорта заблуди
лися!.. І таки треба було б вивести який-небудь 
новий сорт, га? Ну та про це ми ще поговорим...



ТОРЕАДОРИ З ВАСЮКІВКИ

—  Т ак  не дасиш?
— Нет.
— Куркуль ти, Сало, одноосібник.
— А ви босяки. Я хоч кролів вирощую, а 

ви тільки лоботрясничаете, з шкоди не вила
зите.

— Так ти ж не даєш кролів.
— Та хіба вам можна довірити живого кро

ля? Він же у вас на другий день здохне.,
— Сам ти здохнеш.
— Ну да, здохне, ви ж його годувати не бу

дете, я ж знаю. Ви курчат замордували? Замор
дували. У вас же,— Сало постукав себе пальцем 
по голові,— сільрада не працює.
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■— У тебе дуже працює. Недаремно тебе Са
лом дражнять. І не тому тільки, що в тебе пика 
товста, а тому, що ти ще й дурний. Навіть при
слів’я таке є: «Дурне сало без хліба». Пішли, 
Павлушо. Хай його з ’їдять ті кролі.

— Пішли.
Знову у нас нічого не вийшло. От уредний 

Сало. Понад півсотні кролів було в нього, цілий 
двір. Ми з Явою просили, щоб дав нам хоч по 
одненькому (інтересно ж ), а воно, свиня, тільки 
дулі крутить. Не дає. Не довіряє. Він, бач, хоро
ший, роботящий, а ми лайдаки. «Вам тільки по- 
цяцькатись, а потім буде, як з отими курчата
ми». Курчат, яких нам птахівниця тьотя Оля по
дарувала, ми, дійсно, не вберегли. Взяли з собою 
на вигін, і там їх шуліка потягав. Ну, та то, я 
вважаю, стихійне лихо. Навіть з колгоспної че
реди вовк ягнят краде.

Просто Сало нехороший чоловік. Заздрить, 
що ми веселі волоцюги і нас все село знає, вся 
Васюківка. Тільки й мови, що про наші вибрики. 
Ото ж ми з ним якось у кукурудзі заблукали. 
Пам’ятаєте? Я вам уже колись про це розказу
вав. І взагалі, багато чого було. Як розказать — 
кіно!

А Сало? Що — Сало? Корова, а не хло
пець.

його ніхто, крім отих поганських кролів, і не 
знає. Кому він потрібен? Абсолютно неінтерес
ний хлопець.

— А втім, мені кроля не дуже й хотілося,— 
сказав Ява.

— Мені теж,— відгукнувся я.
— Хай отакі, як Сало, возяться з тими смер

дючими кролями. Він все одно більше ні на що
исспособний,— сказав Ява,
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— Неспособний,— відгукнувся я.
— А ми зовсім друге діло. Будем говорить 

одверто, без брехні — ми таки хлопці з фанта
зією,— сказав Ява.

— З фантазією,— відгукнувся я.
— Ти чув, як дід Салимон учора біля сільма

гу казав: «Онде, каже, Ява і Павлуша пішли. 
От хлопці! Орли! Гангстери, а не хлопці! Нема 
на них буцегарні».

— Чув. Точно.
— Так от треба щось таке зробить, щоб той 

курощуп Сало не задавався. Щось таке інте
ресне утнуть, щоб йому аж у носі засвербіло від 
заздрощів.

— Треба. Давай думать.
Сіли ми під тином і почали думать. Дума

ли-думали, але довго ніщо путнє не придуму
валося.

— Може, повітряного змія велетенського 
змайструвати і глечик з сметаною на ньому у 
небо запустить?

— Не.
— Може, піймати в лісі пугутькало і випус

тити в клубі під час зборів?
— Нє.
— Може, вкрасти Салові підштаники, коли 

білизну сушитимуть, і на телевізорну антену по
вісити?

— Нє.
Сидимо, думаємо. В мене аж голова з не

звички заболіла.
Нарешті Ява блиснув очима і каже:
— Придумав.
— Ну?
— Давай влаштуємо бій биків.
— Га?
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— Ти пам’ятаєш, ми в клубі закордонне кіно 
дивилися — «Тореадор»?

— Ага, да-да-да... Ну й що?
— Пам’ятаєш — на арені розлючений бик, 

а тут дядько, у капелюсі, з гинджалом, перед но
сом у нього танцює.

— Да-да-да...
— А потім — рраз! Бик — беркиць! І апло

дисменти.
— Ага. Здорово... Але ж це убивать треба. 

Хто ж нам дозволить убивати поголів’я.
— Тю, дурний. Убивати! Що це тобі — м’ясо- 

заготовки, чи що. Це ж видовище. На стадіоні. 
Вроді футбола. Головне тут — красиво вимаху
вати перед носом бика червоною плахтою і лов
ко вивертатися, щоб, рогом не зачепило. Ти ж 
бачив. Тореадори — це найсміливіші герої і лов- 
качі. Головне тут — тренування і спритність. Ро
зумієш. Вперше в історії Васюківки — бій биків. 
Тореадор Іван Рень і тореадор Павлуша Криво- 
ротько! Гості з ’їжджаються з усієї України. 
Трансляція по радіо і по телевізору. Навіть у 
Жмеринці видно буде. Га?

Я посміхнувся. Це було здорово. По радіо, 
по телевізору і взагалі... Запхнеться той маца
пура Сало із своїми кролями.

Ми повмощувались зручніше і почали обго
ворювати деталі. Перш за все — бик. Кандида
тура колгоспного бугая Петьки була відхилена 
одразу й остаточно. То таке страшнюче мурми- 

-ло, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридо- 
вич боїться. Очі — наче тракторні фари. Землю 
ногами риє,— як екскаватор. А зареве — баби 
хрестяться, думають, що війна почалася.

Цього літа один дачник мало не вмер з пере
ляку. Лежав на вигоні голий-голісінький — заго-
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ряв. Голова під парасолькою, все інше на сонці. 
І раптом — Петька. Дачник як рвоне. Бугай за 
ним. Дачник товстий, з пузцем. Бачить — не вте
че. А тут телеграфний стовп на дорозі. Як той 
дачник на телеграфний стовп видряпався — досі 
невідомо. Але факт — півдня загоряв голий дач
ник на ізоляторах, тримаючись за дроти,— аж 
поки не під’їхав комбайнер Микола на комбайні 
і не зняв його. Дачник штани надів і одразу — 
на станцію: додому їхать.

Ні, хай з бугаєм Петькою вороги наші 
б’ються.

Другою кандидатурою був у нас цап Жора. 
Це я його кандидатуру висунув, щоб помстити- 
ся. Дуже мені противний був цап Жора, бо з ’їв 
мою нову святкову сорочку, коли я у калабані 
купався.

Але Ява мене не підтримав.
— По-перше,— сказав він,— Жора дуже ба

лакучий. Весь час мекекече. Ми й аплодисме 
тів не почуємо. А по-друге, йдеться про бій би 
ків, а не цапів. Треба, щоб було щось бичаче, 
коров’яче ЩОСЬ — велике І круторо:

— Коров’яче? — кажу.— Слухай, то, може, І 
взяти просто корову. Бо, крім Петьки, справжні' 
биків у нас чортма, а корів скільки хочеш. І вза
галі, ніде не сказано, що обов’язково повинен бу
ти бик. Чоловічого роду.

Ява задумався:
— Хтозна, може й так.
— Тоді,— кажу,— кращої кандидатури, ніж 

ваша Контрибуція, і не придумаєш.
— А чому Контрибуція? Чому не ваша Мань- 

ка?
— Бо в нашої Маньки теля і один ріг зла

маний. Ти хочеш, щоб з нас сміялися. Тореадори
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з однорогою коровою! Карикатура. Такого ще 
ніколи в світі не було.

— Можна, звичайно, і Контрибуцію. Але во
на трохи психічна.

— Що значить «психічна»! Юринда! Скажи 
краще, що ти просто мами боїшся.

— Я — боюсь? От я зараз дам тобі в вухо, і 
ти побачиш, як я боюсь. Ану забери свої слова 
назад!

— Я забираю, але ти все одно боїшся.
— Боюсь?
— Боїшся.
— Боюсь?
— Боїшся...
Я схопився рукою за вухо і в свою чергу вда

рив Яву кулаком у живіт. Ми покотилися по тра
ві й викотилися на дорогу. Все, що було на до
розі поганого, ми, качаючись, попідбирали свої
ми штаньми і сорочками. Першим отямився я.

— Стривай,— кажу,— годі. А то замість бою 
биків у нас вийшов бій дураків.

— Це ж ти винуватий... Ну, гаразд. Спро
буєм Контрибуцію. Завтра поженемо пасти і 
спробуєм. А то твоя Манька дійсно для телеві
зора не підходить. Ще люди подумають, що то 
не корова, а собака.

Мені вже, остогидло битися, і я удав, ніби не 
зрозумів, як тяжко він образив мою дорогу 
Маньку.

Ми почистили одне одного 1 пішли додому.
Наступного ранку ми зустрілися на шляху, 

що вів до вигину. Я гнав перед собою Маньку, 
Ява — Контрибуцію. Корови плентались, легко
важно метляючи хвостами, і не підозрювали, 
який це історичний день.

У Яви на голові був крислатий мамин капє-
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люх — у ньому мама їздила до Києва на наради. 
Капелюх був на Яву завеликий і насувався на 
очі. Щоб хоч що-небудь бачити і не впасти, Ява 
мусив весь час, як коняка, що везе віз, сіпати 
головою, поправляючи капелюх. Здавалося, що 
він з кимсь розкланюється.

Капелюха Ява, звичайно, взяв нищечком.
У мене під пахвою був килимок. То був зна

менитий килимок. Я його пам’ятаю стільки, 
скільки взагалі що-небудь пам’ятаю. Він з са
мого малечку висів над моїм ліжком. Килимок 
був червоний, і на ньому було вишито троє ку
медних цуценят, що сиділи вкупочці, прихилив
шись одне до одного головами. То були Цюця, 
Гава і Рева, про яких мені мати колись розпові
дала безліч різних історій, аж поки я не засинав. 
Останні два роки, оскільки я вже виріс, килимок 
лежав у скрині, і тепер від Цюці, Гави і Реви ду
же тхнуло нафталіном.

Килимок і капелюх — то був наш тореадор
ський реманент. По дорозі ми ще вирізали з лі
щини дві прекрасні шпаги. Ми були в повній 
бойовій готовності.

Ми йшли і співали арію Хозе з опери «Кар
мен», яку багато разів чули по радіо.

«Торе-гадор, смеле-гээе в бой, торе-гадор, то- 
ре-гадор...

Там ждёт тебя-га любовь, там ждёт тебя-га- 
га любовь».

Ми співали і не знали, що нас жде.
Небо було синє-синє — справжнє іспанське 

небо. І сонце сяяло — аж шкьарчало, як сало 
на сковорідці.

Погода — саме підходяща для бою биків.
Ми-погнали корів аж на край вигону, тудщ, 

де ставок,— подалі від людських очей.
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— Оджени свою Маньку кудись убік, щоб ие 
заваж ала,— сказав Ява,— і давай починати.

Я не став сперечатись. Тим більше, Манька 
у нас дуже нервова, їй краще не бачити бою 
биків.

Ява поправив на голові капелюха, підтягнув 
штани, взяв мого килимка і, витанцьовуючи, нав
шпиньках став підходити до Контрибуції. Піді
йшов до самісінької її морди і почав вимахувати 
килимком в неї перед очима. Я затамував по
дих — зараз почнеться...

Контрибуція спокійнісінько щипала траву.
Ява замахав килимком ще дужче. Контрибу

ція не звертала на нього аніякісінької уваги.
Ява мазнув її килимком по ніздрях. Контри

буція тільки одвернула морду.
Ява роздратовано вереснув і щосили хльос

нув її килимком. Контрибуція, ліниво пересту
паючи ногами, повернулася до Яви хвостом.

Ява знову забіг наперед і почав витанцьову
вати...

Через півгодини він сказав:
— Вона до мене просто звикла, вона мене 

любить — і тому не хоче... Ану давай ти!
Через годину, захекавшись, я сказав:
— Якесь убоїще, а не корова. Психічна, на

зивається! Шкода, що в Маньки нема рога, я б 
тобі показав, що таке справжня корова.

Ява знову змінив мене. Він раз у раз міняв 
тактику: то підходив до корови потихеньку і не
сподівано бив килимком, то підскакував з роз
гону, то набігав з боку. Але результатів жодних. 
Контрибуція не приймала боки Чуби у нас змок
ли, килимок нервово сіпався у руках — здава
лось, що Цюця, Гава і Рева от-от загавкають, 
а Контрибуція — хоч би що.
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Один раз, коли Ява схопив Контрибуцію за 
вухо, вона з докором глянула на нього своїми, 
сумними коров’ячими очима і сказала:

— Мму-у!
В перекладі це, мабуть, означало: «Ідіть, 

хлопці, отсюдова. Не займайте мене».
Але ми вчасно не зрозуміли її.
Хекаючи, ми стрибали навколо неї, виклика

ючи на двобій. Яві було соромно переді мною за 
свою Контрибуцію — це я бачив.

Нарешті розлючений Ява крикнув:
— Ану вдар, ану вдар її, Павлушо, добряче! 

Що — боїшся?.. Ну, то я сам!
Він розмахнувся і дзибнув Контрибуцію но

гою по губі,
І раптом... Раптом я побачив Яву десь висо

ко в небі, І звідтам, з неба, почув його одчайдуш
не верескливе:

— Вва-вай!
Він почав бігти, по-моєму, ще в небі. Бо коли 

ноги його торкнулися землі, він уже щодуху 
мчав до ставка. Я рвонув за ним. То було наше 
єдине спасіння. Ми з розгону влетіли в ставок, 
здіймаючи цілі гейзери води і грязюки. Спинили
ся ми аж на середині. Те, куди ми влетіли, чесно 
кажучи, ставком можна було назвати лише 
умовно. Колись, дійсно, тут був величенький ста- 
вок-копанка. Але він давно пересох, забруднив
ся, зацвів і перетворився на звичайнісіньку ка
лабаню. У найглибшому місці нам було по шию. 
Саме у цьому місці ми зараз і стояли, відсапую
чись.

Контрибуція бігала навколо калабані і му
кала на нашу адресу якісь свої коров’ячі про
кльони. В калабаню лізти вона не хотіла. Вона 
була бридлива, охайна корова. Ми це знали.
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Ми стояли і мовчали.
Дно калабані було грузьке, замулене. Чесно 

кажучи, ми по самісінький пуп стояли в против
ній слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиї бу
ла вода. Та й то водою вона була, мабуть, лише 
процентів на тридцять — така брудна, каламут
на і смердюча.

Ми стояли і мовчали. Нам було зле. Цюця, 
Гава і Рева плавали перед моїм носом. Тореа
дорський капелюх — перед Явиним носом. Але 
нам було не до них.

Добре, що хоч Контрибуція підкинула тореа
дора Яву не рогами, а просто мордою. Це було 
дуже благородно з її боку. Такої розлюченої ко
рови я ще зроду не бачив.

— Я ж тобі казав, що вона психічна,— про
мовив Ява навіть з якоюсь гордістю.

— Угу-у,— протяг я.— Що ж нам тепер ро
бить?

— Треба ждать.
— Що — ждать?
— Поки вона відійде.
— Ти що — здурів? Вона може до ночі тут 

пастися. А я вже змерз.
— Ти хочеш вийти? То виходь. Я побачу, як 

ти летітимеш у стратосферу.
— Ява, не кажи дурниць. Це ж тобі не бугай 

Петька. Це твоя рідна корова. Вона тебе любить. 
Ти ж сам казав.

— Вона мене колись любила. Тепер вона ме
не вже не любить.

Ще під час наших тореадорських вправ небо 
затягло хмарами. А тепер почав сіятись дрібний 
дощик.

Контрибуція стояла нерухомо, як пам’ятник. 
Але це не тому, що вона про нас забула і заспо-
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коїлась. Просто всі корови під час дощу засти
гають.

Дощ струмив по наших обличчях, капало з 
носа, ми почали цокотіти зубами.

Чесне слово, в такому розпачі я не був навіть 
тоді, коли ми з Явою заблудили в кукурудзі.

Раптом я побачив: до калабані хтось набли
жається. Хтось ішов з поля до села повз кала
баню. Я повеселішав — зараз гукнем, щоб оді- 
гнав корову.

Поки він був далеко, крізь дощ не видно бу
ло обличчя. Але от він наблизився, я придивив
ся — і раптом у мене, і так майже холодного, 
похололо всередині. То був Сало. Він ніс ве
личезний оберемок трави,— мабуть, для своїх 
кролів.

— Яво,— просичав я,— то Сало. Давай пір
нем, щоб не впізнав.

Але було пізно. Сало вже вгледів нас і зди- 
вовано-радісно загукав:

— О, босяки, що ви там робите?!
Ми розгублено мовчали.
— Та ви що — повмирали, не чуєте? — знову 

гукнув Сало. Треба було щось відповідати.
— Ку-ку-купаємось,— півнячим голосом ска

зав Ява, цокаючи зубами.
— У сорочках? Під дощем? І в такій багню

ці? — вирячився Сало.
Я повернувся до Яви і прошепотів:"
— Давай вилазити. При ньому вона не троне.
— Давай,— ледь ворухнув посинілими губа

ми Ява.
Я смикнув одну ногу, другу і розгублено за 

шепотів:
— Яво, скандал! У мене ноги не виймаються
— У м-мене т-теж,— простогнав Ява,
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Побачивши, як ми сіпаємось, Сало закричав:
— Хлопці, та що там у вас? Ой лишенько, та 

ви ж, мабуть, загрузли.
Ми сіпались і мовчали.
— Хлопці, пождіть, хлопці! — знову загукав 

Сало.— Я, здається, придумав. У мене ж тут ві
рьовка є. Одну хвилиночку!

Він швидко розпатрав свій оберемок, витру
сив траву, потім розкрутив вірьовку і ловко, як 
матрос, кинув нам кінець:

— Держіть!
Ми впіймали, все ще не розуміючи, що він 

збирається робити. Невже сподівається витягти 
нас! Він же слабак, найслабіший у школі!

Але він і не думав тягти. Він підійшов до 
Контрибуції, яка все ще стояла нерухомо на од
ному місці, підігнав її до самої калабані і став 
обмотувати її роги вірьовкою.

Ми спантеличено перезирнулися.
Потім він гукнув, щоб ми міцніше трималися, 

і почав потихеньку підганяти корову.
І руда Контрибуція, з якої ми так безсоромно 

знущалися, потягла нас з багнюки на світ білий.
Я не буду розказувати, які гарні ми вилізли, 

як допленталися додому і що говорили батькам. 
Не хочу. Це мені нецікаво.

Скажу краще ось про що. Нещодавно ми з 
Явою прочитали в газеті, що піонер нашого села 
Гриць Остапенко (так офіційно, по документах, 
називається Сало) вигодував зверх норми два
дцять кролів і за це нагороджений грамотою. 
Мало того, те ж саме ми почули по радіо. До те
левізора тепер я боюсь підходити — невже і по 
телевізору буде?

Ми сумно сидимо з Явою під тином і думає
мо. Ми думаємо — що таке слава? Дехто сушить
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собі голову, видумує різні вибрики, можна ска
зати, ризикує життям, щоб прославитися, стати 
відомим,— і тільки сорому набирається. А де
хто спокійнісінько собі длубається в хліві, вовту
зиться з кролями, нікому в очі не лізе — і про 
нього пишуть в газетах, говорять по радіо і на
городжують грамотами...

Ну, що ви скажете?
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Напиши нам, чи сподобалась 
тобі ця книжка, чи хороші в ній 
малюнки. Чи допоміг тобі худож
ник краще зрозуміти оповідання? 
Напиши також, про що хотів би ти 
ще прочитати. Будемо дуже вдячні 
тобі за це.

Не забудь, що наша адреса: 
м. Київ, вул. Кірова, 34. Дитвидав.

Любий читачу!
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