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Від автора. Будь-які збіги імен, чи портретів персонажів 
і подій із реальними особами і подіями -  випадкові.

Олександр Михайлович Овсюк -  український дипломат, письменник, пра
вознавець. Народився 17 серпня 1939 року в місті Красний Луч на Луганщині. 
З початком Радянсько-Німецької війни зростав у діда в селі М ала Бурімка  
на Черкащині. Закінчив Інститут східних мов при Московському державно
му університеті. Під час навчання впродовж року працював перекладачем в 
Індії. Працював в М ЗС  УРСР, наприкінці 1960-х і на початку 1970-х років 
був аташе Постійного Представництва УРСР при ООН у Нью-Йорку. Восени 
1973 року був членом делегації УРСР на черговій сесії Генеральної Асамблеї 
ООН у Нью-Йорку. Згодом -  на науковій роботі в Інституті держави і 
права Академії наук України. З  1985 по 1999 рр. — дипломатична робота в 
Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини в Женеві. З  1999 року на 
пенсії, мешкає в Швейцарії.
Автор художніх творів:
Олександр Овсюк. Обрії близьких і далеких світів — К. : Амадей, 2006. — 688 с.; 
Порогами і континентами. Нариси, оповідання, спогади. — К. : Видавництво 
«Задруга», 2013. 474 с.
Чоловік без пригоди, а товариство без розваги і клопоту не ж иве/ Олександр 
Овсюк. — К.: Видавництво «Задруга», 2015. с. 402.
З 2006 року регулярно друкує статті з питань культури і життя зарубіжних 
країн у журналі «Всесвіт» У зазначених творах і статтях автор подає ма
льовничу картину життя в Україні та за кордоном впродовж десятиліть, 
розповідає про невмирущі українські традиції та їхнє послідовне нищення 
російським колоніальним режимом, про згубний вплив комуністичної ідеології 
і радянської влади на взаємини людей, їхню мораль і поведінку. У своїх книгах 
Олександр Овсюк описує маловідомі, але значущі події в Москві, Києві, Індії, 
Сполучених Ш татах Америки, Швейцарії, Південній Африці й деяких інших 
країнах, в яких йому випало бути.
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1 .1 не думав, не гадав і сон про те не снився, 
як у себе на печі ось так опинився

Павло Яременко, колишній процвітаючий київський бізнесмен, лежав на печі у 
своїй хаті в рідному селі Лісовому, що мріяло ген аж на східному кутку Черкащини. 
Чоловікові виповнилося тридцять сім. У такому віці більшість людей живуть 
собі -  не тужать у розквіті сил, а в нього пішло геть навпаки. Фірма його зазнала 
фінансового краху і безнадійного банкрутства. Павло занурився у розпач від да
ремних спроб уникнути кінця, а потім шукав розради у пляшці й гулянках, що лиш 
призвело до передчасних хвороб і відчаю, того сутінкового стану, що його сучасна 
медицина називає глибокою депресією. Він стомився бачити страхітливі сни, коли 
до нього навідувались люті потвори, і щоразу перед важким пробудженням глибини 
його стомленого мозку наповнювалися фантасмагоріями і маревами. Вікна і рамки 
з фотографіями, на які він спрямовував погляд, то збільшувалися і навалювалися на 
нього, жахали і душили своєю вагою, то відлітали у далечінь і перетворювалися у 
невиразні цяточки. Кімната пливла разом з ними і, породжуючи тривогу, несла його 
в якісь примарні далі. Голова паморочилася, а тіло німіло. Коли повністю скидав 
з себе страхітливі сновидіння, то відчував, як тремтить і скиглить його обважніле 
хворе тіло. Найбільше дошкуляли болі в печінці й тривожили гулкі удари серця, що 
билося немов у загнаного коня. Цей стан викликав болісні муки, почуття розпуки та 
безнадії. Щоб якось розвіятися, зліз на підлогу, одягнувся, вступив у теплі черевики 
і почвалав до сіней.

Надворі був огорнутий густим тьмяним туманом і застелений сірим брезклим 
снігом березень. У цю холодну, нудьгуючу і всеохопну сірість темними плямами 
впиналися дерева. Все подвір’я заросло молодими акаціями і ясенами. Просто за 
ними виднівся критий вхідний погріб, ліворуч -  повітка, а ще зліва -  хлів. В одній 
частині повітки, переобладнаній під майстерню, стояв верстак з інструментом, а в 
іншій, де колись тримали корову, лежали дрова. Нарубав він їх ще для матері так ще
дро, що і йому залишилося. Акацієві полінця наполовину перетрухлявіли, а соснові 
врятувала живиця.

Стежкою між повіткою і хлівом вийшов на город. З лівої руки лежали інші горо
ди, а прямо за ними темнів сосновий ліс, який завертав праворуч до його городу. 
Неподалік він був перерізаний дорогою, що вела до старої частини села, яка нази
валося Старосілля. Вони з матір’ю щороку пиляли по одній чи дві деревини, щоб 
не затіняли городину. Звільнену землю обробляли і знову наближали ріллю до лісу. 
У нього він і бігав зараз по потребі, бо поставлений колись ним відходок завалився. 
Павло відлив, постояв в обіймах холодної туманної ночі, подихав сирим прохолод
ним повітрям і відразу змерз. Проте походив ще якийсь час лісом, аж доки не відчув, 
що сили повністю полишають його. Після цього повернувся до хати і поліз на піч 
грітися. Від прогулянки і свіжого повітря в голові прояснилося, а тіло переставало 
боліти. Подумав: «Може, справді, у своїй хаті кути, а надворі рідна природа допо
магають».

Павло поринув у стан, що нагадував лермонтовського Демона, який літав над об
широм земним і днів минулих споглядання усе роїлись перед ним. Здається, так 
переклав ці рядки українською мовою його близький земляк Михайло Драй-Хмара. 
Проте, на відміну від Демона, він намагався згадати лише щось приємне і радісне.
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Такі спогади, як він сподівався, мали допомогти віддалити неприємні марення і хоч 
трохи поліпшити його стан. Звичайно ж, найприємнішими були згадки про дитин
ство, навчання, кохання й успіхи. Хоча і в них вривалися спомини про важкі часи і 
трагічні події.

Народився він у цьому ж селі в 1967 році. Сім’я у них була невелика: мати 
Валентина Василівна, вчителька молодших класів, батько Олексій Кирилович, кол
госпник, і його мати Настя. Дід Кирило загинув на війні. Одного літнього дня, коли 
Павлові сповнилося сім років, батько працював на лісозаготівлях. При падінні дере
ва одна величезна гілка відчахнулася і, вдаривши батька по голові, вмить убила його 
на смерть. Після цієї трагедії баба Настя занедужала і невдовзі померла.

Так і залишилися вони з матір’ю одні. Правда, у неї були батьки, прості селяни, 
які мешкали неподалік на Полтавщині. В одному селі з ними жила їхня молодша 
дочка і рідна сестра матері Людмила з двома дочками, молодшими за Павла на три 
і чотири роки. Це були милі й кумедні дівчатка, з якими він залюбки грався, будучи 
у них у гостях чи приймаючи їх у себе. Одного разу з ними до них приїхав і чоловік 
Людмили Данило. Він снідав і обідав з чаркою, а під вечір ішов до магазину, там 
грав у дурня і пив з місцевими неробами. А згодом дружина і її сестра тягли йо
го, поваленого горілкою наповал, додому. Про те, щоб хоч чимось допомогти своїй 
родичці по господарству, яке підупадало без чоловічої руки, він і гадки не мав, адже 
приїхав сюди відпочивати, тобто пити і грати в карти. Пропивши за якийсь тиждень 
гроші, він відбував додому, випросивши в матері добру чарку на дорогу.

Час від часу їх провідували батько матері Василь і мати Тетяна. Зокрема, щороку 
восени вони наймали вантажівку і привозили їм овочі, фрукти, м’ясо. Павло особли
во радів фруктам і не міг ніяк наїстися великих і смачних груш, яблук і слив-угорок. 
Адже у них на піску та і на болотистому чорноземі вони визрівали миршавими і 
несмачними. Коли йому виповнилося чотирнадцять років, дід і баба померли, спо
чатку дід, а за кілька місяців і баба. Її дочка Людмила вмовила свою матір перед 
смертю переписати на неї будинок і заповісти всі заощадження, бо доглядала їх аж 
до смерті.

-  Дай Боже, щоб і батьківська садиба, і гроші пішли їм на користь, а ми з тобою 
якось переб’ємося.

Незважаючи на втрату чоловіка, а згодом і батьків, мати трималася мужньо і час 
від часу говорила синові:

-  Я в тебе залишилася одна і не маю права ні хворіти, ні руки опускати, доки ти 
не зіпнешся на ноги.

-  Чому ж це ти одна? Он же через дорогу живуть дядько Дмитро, батьків рідний 
брат, і його жінка Марфа. Вони нам зараз допомагають. То невже вони мене не до
глянуть коли що?

-  Доглянути то доглянуть та чи направлять на вірний шлях.
-  А як це, мамо, направляти на вірний шлях?
-  Важко, сину. Потрібно підмічати те, чим ти цікавишся, до чого здатний і розви

вати ці здібності та і навчатися послати на те, що тобі найбільше до вподоби і чим 
ти міг би заробити на хліб.

Коли то ще буде те справжнє навчання, думав хлопець, а ось зараз потрібно було 
багато допомагати матері по господарству. Раніше корову пасла баба, а тепер при
пинали її на лужку біля хати, а після уроків Павло до вечора пас її у лузі та сосно-
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вому лісі. Всі літні канікули випасав її з ранку до вечора, хоч так хотілося інколи 
полишити це остогидле пасіння і пограти з хлопцями в футбол. Багато допомагав і 
на городі. Та найбільше йому дошкуляла та ненависна скотина, яка, як він вважав, 
повністю позбавляла його дитячих, а згодом і юнацьких втіх. Тому час від часу він 
просив матір:

-  Мамо, давай продамо корову! Вона ж нам жити не дає.
-  Е ні, сину, не можна, бо, як мовиться, корова у дворі -  харч на столі. Та і як же 

нам її не держати, коли навколо стільки трави. Ти ж полюбляєш молочко, сирок і 
сметанку. Хто в нас любив приговорювати, що сметаною вареників не зіпсуєш?

-  Баба Настя.
-  А тато що казав?
-  Забув.
-  Коли його запитували, як він живе, то він відповідав: «Живу добре : сало їм, на 

салі сплю, салом укриваюся». Так що без корови і свині в селі не проживеш.
-  А домашня птиця?
-  Теж нам пригодиться. Але з неї харчу все-таки мало.
Послухавши мамині докази, Павло ще погоджувався доглядати за худобою і допо

магати по господарству на канікулах, а під час навчання аж ревів та не хотів нічого 
робити. Тут мати не лише переконувала, а інколи й гримала, а то й лозиною було 
відшмагає. Це були дієві засоби переконання. Та мати, хоч бувало і покарає, то і 
пожаліє. Тому її фізичні засоби виховання швидко забувалися. А домашній праці 
сприяло те, що пам’ять у хлопця виявилася відмінною, то уроки забирали не багато 
часу. Адже більшість нового матеріалу запам’ятовував на заняттях.

Стосовно здібностей, то їх Павло знайшов у собі сам. Одного разу, будучи учнем 
четвертого класу, він крутив середньохвильовий батьків радіоприймач. З нього ли
нули то музика, то незрозумілі слова іноземними мовами. Раптом якась мова при
тягнула його, немов магнітом. Вона йому так сподобалася на слух, що він не міг 
відірватися від передачі: мелодика й інтонації невідомої мови геть його зачарували. 
За цим зайняттям його застала мати.

-  Що це ти слухаєш?
-  Не знаю.
-  То чому ж ти слухаєш те, чого не розумієш?
-  Бо цікаво. А ти не знаєш, яка це мова?
-  Боюся, що ні. Для мене що німецька, яку я вчила й успішно забула, що турецька, 

що ще якась, то всі звучать однаково незрозуміло.
-  Ну ти все-таки послухай!
-  Ну слухаю і що з того? Хоча стій, стій! Все-таки мені здається, що це -  фран

цузька.
-  Чому?
-  А вона схожа на ту, яку вивчала моя сусідка по кімнаті в гуртожитку. Ти щось з 

почутого запам’ятав?
-  Лише деякі слова.
-  Тоді якось підемо у Великі Рогівці й запитаємо вчительку французької мови, чи 

слова, які ти запам’ятав, справді французькі.
Учителька підтвердила, що то були вони. Заодно в тому селі придбали підручник 

з французької мови для п’ятого класу. І поринув Павло у її вивчення з допомо-



ЛІСОВИЙ ЗАКУТОК

т .

гою словника наприкінці посібника. Тут хлопець із здивуванням помітив, що по 
прочитанні тексту разів зо два чи зо три він вивчав його напам’ять. Отже, твердо 
вирішив, що піде в школу у Великих Рогівцях. Але туди не було постійного транс
портного сполучення, а в Малих Рогівцях, з якими Лісове було в одному колгоспі і 
куди дітей возили на навчання автобусом, вивчали німецьку мову. Про неї хлопець і 
чути не хотів. Вимушена була мати винаймати йому кімнату.

Павло легко і з насолодою опановував французьку мову. Його успіхи підносили 
престиж школи, бо він завойовував призові місця на районних і обласних олімпіадах.

- 1 звідки це в нього такі здібності до мов? -  запитували матір.
-  Сама не знаю. Можливо, від батька. Той який би п’ятиповерховий матюк або 

якийсь закрутистий вислів як чув, то назавжди їх запам’ятовував.
Зрештою послали Павла на олімпіаду до Києва, де на нього очікувала неприємна 

несподіванка. Ні, вправи і переклади він виконав на відмінно, а ось коли заговорив, 
то фахівці схопилися за голови. Вимова виявилася жахливою. Не те, що в міських 
школярів, які займалися з репетиторами. Як вернувся додому, попрохав матір купи
ти магнітофон. На нього він почав записувати французькі тексти з радіо і незлічиму 
кількість разів повторяв їх за дикторами і акторами, доводячи до автоматизму ви
мову, мелодику і ритміку іноземної мови. Допомогло. В останньому класі він заво
ював на республіканській олімпіаді третє місце. Це вже був неабиякий успіх для 
сільського хлопця.

Отже, в нього не було ні найменшого сумніву, що він буде вступати або в Інститут 
іноземних мов або на романо-германське відділення філологічного факультету 
Київського університету. Тому одразу після школи зібрав усі необхідні документи, 
зокрема грамоти з олімпіад, і поїхав з матір’ю до свого земляка Миколи Степановича, 
який працював викладачем Вищої школи міліції. Повідомили його про причину 
приїзду і з ентузіазмом розповіли про успіхи Павла у вивченні французької мови. 
Земляк хлопця похвалив і тут же накрив обох мокрим рядном, заявивши:

-  Хай би якими чудовими знання у нього були, вони не допоможуть, якщо у вас 
немає підходу до декана факультету іноземних мов в університеті чи до ректора 
інституту.

-  Але ж грамоти з олімпіад ..., -  розгублено промовила мати.
-  Можете повісити їх у рамках у себе в хаті й милуватися на них, а для вступу вони 

нічого не варті.
-  Ой Боже! То що ж нам робити?
-  Є у мене в університеті знайомий викладач, друг декана. Спробую провентилю

вати у нього можливості для вступу.
Вони виявилися настільки ж простими, наскільки і вражаючими. За вступ потрібно 

було заплатити три тисячі карбованців і то лише тому, що він досконало знав мову, 
школу закінчив майже на відмінно і, головне, що за нього клопотав друг декана.

-  Ой, та де ж їх узяти ті кляті три тисячі, -  бідкалася мати. -  Я тягнулася ось 
стільки років зі всіх сил йому на навчання, і то тисячі не назбирала. А це ж такі 
гроші! Може ти, Колю, позичиш?

-  Не можу. Будую дочці із зятем кооператив, то сам у боргах як собака в реп’яхах.
-  Ну що ж, будемо якось роздобувати ці шалені гроші.
-  їх потрібно привезти негайно, щоб встигнути попасти до спеціального списку.
-  Постараємося.
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Відразу по поверненні мати продала корову і більше з двох поросят.
-  Ось, сину, і здійснилася твоя мрія: ми таки продали корову, -  важко зітхнула 

мати.
-  Мамо, я вивчуся і куплю-таки корову, -  палко запевнив син.
-  Та ти вивчись спочатку, а без неї я одна якось обійдуся.
За неї і свиню мати виручила шістсот карбованців. Тисячу їй позичив дівер 

Дмитро, а ще чотириста ніде не могла дістати. А ще ж і Павлові потрібно було дати 
грошей на проживання під час здачі вступних іспитів, а там, дай Боже, і на початок 
навчання.

-  Хоч іди на широкий шлях та людей грабуй, так я слабка, а ти теж ще сили не 
набрався.

Павло пригнічено мовчав. Йому було жаль матір і кращим залагодженням ситуації 
було б піти попрацювати з рік, а то і зо два, а потім уже іти навчатися. Проте все
поглинаюче бажання якомога швидше приступити до справжнього вивчення такої 
милої для нього французької мови переважало всі інші почуття і відсторонювало 
людяні порухи душі. Тим часом мати витягла зі скрині свою і батькову обручки, 
всі свої і свекрушині скромні прикраси, зокрема намисто, та повезла їх у Черкаси 
продавати. Так з горем пополам назбирала потрібну суму. Купила риби, почистила 
її, посолила і повезла в дарунок землякові. Той його не взяв, а порадив засмажити й 
повезти до друга декана. Його звали Віктор Степанович Білорецький. Мешкав він 
у Святошиному на проспекті Вернадського. До риби, за порадою земляка, мати ще 
прикупила пляшку дорогого коньяку. Прибули туди ввечері й подзвонили у двері. 
Вони відчинилися і з квартири вирвався гамір гучної гулянки. До них вийшов сам 
господар, уже сивуватий і худорлявий чоловік років п’ятдесяти, і запросив до столу. 
Він уже був добре напідпитку.

-  Дякуємо! -  відповів їхній земляк. -  Ми, Віталію, у тій справі, про яку домов
лялися. Це мати абітурієнта Яременка Валентина Василівна, а це і сам майбутній 
студент Павло. Моя землячка привезла внесок для вступу і гостинець тобі на стіл, 
зокрема рибу зі своїх країв.

-  О, це чудово! Якраз риби нам і не вистачає. То, може, перехилите чарку за 
здоров’я моєї дружини? Сьогодні у неї день народження.

-  Іншим разом. Коли можна зателефонувати тобі, щоб узнати про домовленість?
-  Днів за три до екзаменів.
-  Ну що ж, тоді до зустрічі на дроті. І не турбуйся. За Валентину я ручаюся як за 

самого себе і повну конфіденційність справи гарантую.
Господар провів їх коридором до своєї спальні-кабінету, взяв у жінки гроші й, не 

рахуючи, поклав їх у шухляду столу, замкнув її, а ключ поклав до кишені. Коли вони 
вийшли, мати розгублено промовила:

-  То як оце зараз він уже такий п ’яний та ще добавить, то хіба завтра чи післязавтра 
згадає про мою справу?

-  Не турбуйся, Валю, я його знаю не перший рік. Він людина серйозна, до того ж 
доктор історичних наук. Я запевняю, що не підведе.

І справді, не лише не підвів, а ще й допоміг. Зненацька приймати екзамен з історії 
прислали викладачів Томського університету. Декан не мав до них ніякого підходу 
і повідомив про це Віталія Степановича. У того серед прибулих знайшовся добрий 
знайомий і справу було залагоджено. І вчасно, бо з двох питань Павло знав добре
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лише одне з нової історії, а про культуру України в шістнадцятому столітті мав ли
ше туманне уявлення. Коли ж йому поставили п’ятірку, він зрозумів, що хабарик 
працює і домовленість виконується. Разом з тим хлопець обурювався. Адже вступав 
він не на історичний факультет, а на мовний. Мову він знав чудово, а от завали чи 
отримай трійку та навіть четвірку з тієї ж історії -  прощайся зі своїми мріями. Після 
кожного іспиту він завалювався спати на півтори доби, а мати ходила по квартирі 
земляка, в якого зупинилися, і не могла заснути ні на мить від хвилювання.

Склавши іспити, Павло перебував на сьомому небі від щастя. По дорозі додому 
відразу заснув тоді в автобусі і вже тепер, при приємній згадці, у своїй хаті. І зараз 
сон виявився таким же міцним, як колись.

А проснувшись, згадав, як після краху фірми від нього відвернулися численні 
друзі, приятелі й просто добрі знайомі або численні прилипали, яких завжди багато 
вештається біля успішних підприємців. Тоді його охопило розпачливе відчуття са
моти й усвідомлення того, що немає більшої самотності від тієї, яка настає після по
разки чи гострого безталання: ні друзів, ні якоїсь справи, і ти залишаєшся наодинці 
зі своїм горем. Самотність здавалася вакуумом, який висмоктував останні сили. На 
його щастя, у нього залишився один товариш, який не тільки не полишив його, а й 
допомагав і намагався прищепити надію. Тим справжнім другом виявився Валерій 
Галка. Він і привіз його вчора в село на автобусі «Газель» зі своєї фірми. Перед цим 
Валерій допоміг йому здати в оренду квартиру в Києві за триста доларів. З дру
жиною вони зібрали його речі, завантажили якихось продуктів і наготували їжі на 
дорогу. Правильно англійці кажуть, що товариш у біді -  це справжній товариш. До 
всього їстівного Валерій додав ще ящик міцних напоїв.

-  Звичайно, потрібно звести до мінімуму цю справу, -  сказав він і помахом руки 
показав на пляшки. -  Але відразу ти кляту звичку не подолаєш, тим більше в селі з 
земляками. Проте постарайся. Ще рано списувати себе в тираж.

Товариш розвантажив з водієм автобус. А тут і дядько Дмитро нагодився з тіткою 
Марфою. Вони принесли борщу, печені з свинини і квашених овочів. Павло вручив 
їм куплені Тамарою банку оселедців, батон вареної ковбаси й українську хлібину. 
Тут дядькові очі загорілися і він зауважив:

-  Ось що я уважаю, так це український хліб із Києва. Діти привозять його і з 
Черкас. Так там він не такий добрий.

Тітка накрила на стіл. Всі, окрім водія, випили потрошки коньяку. Перекусивши 
та пославшись на необхідність ще за світла повернутися до Києва, товариш з водієм 
відбули. Родичі теж подалися додому, побажавши йому відпочивати і поправляти
ся. Він перед приїздом написав їм про свій стан і зауважив, що про це можна всім 
розповідати. Адже знав, що, у випадку приховування правди, люди навидумують 
такого, що й на голову не налізе.

Зрештою Павло зліз з печі, проте не знав чим зайнятися. їсти не хотілося, але ж 
потрібно було підкріпитися. Згадав, що після обіду залишилося дещо з харчів. Та і 
друзі дали йому з собою якісь наїдки. Лише тепер він почав розкладати продукти. 
Дружина товариша поклала йому всього потроху: м’ясні й рибні консерви, гречану 
крупу й вівсяну кашу, каву, чай і цукор. Вона навіть дала клунок картоплі й вінок 
цибулі та мішечок квасолі. Звичайно, здавалося смішним і недоречним везти ту ж 
картоплю і цибулю в село. Проте друзі та і він сам не знали як воно тут уродило. 
Тому він був вдячний їм за таку турботу. Адже грошей у нього було обмаль, бо з
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трьохсот доларів за квартиру попросив товариша сто віддавати Олі на утримання 
сина, а по сто щомісяця віддавати борги, передовсім самому собі. Адже більшість 
грошей Павло позичав у Валерія. Отже, йому на все і про все залишалася теж сотня 
на місяць. Хоча в селі сто доларів або п’ятсот п’ятдесят гривень були непоганими 
грішми. Проте невдовзі йому доведеться все купувати. Правда, апетиту майже не 
було, то витрати на їжу будуть незначними. Так що привезеного вистачить на трива
лий час. Та й родичі принесли мішок картоплі, відро столових буряків, різної кваше
нини й кришеник, як говорили в селі, сала. Було б лише здоров’я все це споживати.

Вирішив пройтися по лісі в надії нагуляти апетит. Але навіть після прогулян
ки серед зелених сосен він не з’явився. По поверненні розтопив грубу. І тут після 
свіжого, насиченого запахом живиці і соснових голок повітря відчув, що в хаті сто
яв якийсь нежилий дух, зокрема від стін доносився спертий запах старого глею, а 
постіль на ліжку тхнула, як залежане ганчір’я. Лише зараз він побачив, якою малою 
й убогою була ця хата. У дитинстві він звик до неї, і вона йому подобалася. А коли 
студентом приїжджав на канікули, її прикрашала материна охайність і освітлювала 
її посмішка, а його самого зігрівала її ласка. Тому ця доволі скромна домівка по
ставала дорогою і рідною. Тепер же вона здавалася відстороненою і чужою. Навіть 
обкладена цеглою та перекрита шифером, вона залишалася невеликою сільською 
хатою, побудованою ще дідом Кирилом у важкі й злиденні тридцяті роки. І ось те
пер після його розкішної п’ятикімнатної та навіть і просторої двокімнатної кварти
ри хата здавалася маленькою комірчиною з двома запічками замість кімнат. Меблі 
стояли старі та і все навколо було допотопне, сіре і неприглядне. Згадав популярний 
вислів «Мій дім -  моя кріпость». Йому власний будинок здавався не фортецею, а 
лазаретом у тюремній лікарні, з якого потрібно було спробувати вибратися живим.

За такої затхлої атмосфери й убогого оточення їсти не хотілося, проте потрібно 
було підтримувати своє животіння. Тут він згадав про смачний дядинин борщ, 
або, як вона сама про нього говорила, «добрющий-роздобрющий». Відразу виникло 
бажання поласувати ним. А ще більше тягнуло випити чарку. Хоча знав, що після 
неї прийдеться вгамовувати тахікардію валокордином. Тому вирішив протистояти 
непереборній спокусі хоч вранці. Настояний за добу борщ здавався ще смачнішим, 
і він із задоволенням його доїв. Глянув на годинник. Була восьма година ранку. Не 
знав, чим себе зайняти. Щоб скоротати час, приліг на ліжко і включив старий се
редньохвильовий радіоприймач. Знайшов якусь французьку радіостанцію і почав 
її слухати. Передача виявилася цікавою. І як завжди, коли він прислуховувався до 
чогось привабливого, воно неодмінно заколихувало його і присипало. І чим більше 
він намагався вникнути в цікаву розповідь чи п’єсу або насолодитися чарівними 
звуками музики, тим міцніше огортав його сон. Це було завжди: коли він був здо
ровий і зараз у хворобливому стані, за якого це виявилося корисним терапевтичним 
засобом. У сні під час цікавих передач навіть примари йому не снилися і почувався 
він після цього краще.

2. Рідня до півдня

Зі сну його вивело стукання у вікно. У ньому вгледів обличчя свого далекого ро
дича Володимира Гордієнка. Впустив того до хати. Чоловікові було років п’ятдесят. 
Він був високий, чорнявий і худий з впалими щоками, що свідчило про відсутність 
зубів.
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Привітавшись і усівшись на стілець, гість запитав:
-  Що, болієш?
-  Та хворію трохи.
-  А чому це ти такий молодий і занедужав?
-  Хвороба віку не запитує.
-  Та й то так. А я ось приніс тобі молока і ще купив пляшку в магазині. То, може, 

полікуємося?
-  Ні, дякую, не можу. Мені буде погано.
-  Та давай таки вип’ємо за твоє здоров’я. Може, пронесе.
-  Що пронесе, то пронесе. Цілий день сидітиму у ліску при городі. А оскільки він 

рідкий, то доведеться весь час схоплюватися, підтягати штани та жухати в свій двір, 
коли когось побачу.

-  А що в тебе нужника немає?
-  Завалився.
-  То я зайду іншим разом та поставимо. А зараз ти як хочеш, а я вип’ю за твоє 

здоров’я. Дай мені чимось загризти.
Павло поставив на стіл тарілку з привезеними бутербродами з в’яленою ковбасою 

і сиром та миску з квашеними огірками. Володька, як його називали в селі, навіть 
набагато молодші за нього люди, як був у фуфайці, так і сів у ній за стіл, випив 
стакан горілки і закусив огірком, а потім бутербродом з ковбасою. Він нарізав їжу 
маленькими шматочками і ковтав їх, майже не розжовуючи.

-  Видно, що ця ковбаса з Києва. До нас така добра не попадає.
-  Бо вона дорога, то хто ж її тут купуватиме? -  зауважив Павло, жуючи бутерброд 

з маслом і сиром і запиваючи його кавою. Згодом запитав про дружину родича:
-  Як там Катря?
-  Та як всігда: прибирає, пере, варить та доїть корову. Біля худоби я пораюся сам. 

Може, ти передумав та потягнеш зі мною?
-  Ні, дякую. Хоча таки постій! Тут десь залишилася чарка коньяку після вчораш

нього частування.
-Кого?
-  Та товариша, який мене привіз.
Павло налив собі в стакан грамів сто коньяку.
-  Ну, а я доціджу цю пляшку, -  сказав родич, наливаючи собі другий стакан. -  Я 

вже попорався, то піду додому та посплю. Будьмо!
Після горілки гість почастувався кавою, і його потягло на балачки. Розповідав про 

службу в армії, роботу в колгоспі, сучасну працю в якогось орендатора. Павло після 
чарки коньяку відчував, що його тіло обважніло, а очі почали злипатися. Вибачився 
і заявив, що погано себе почуває, і йому потрібно полежати.

-  Ага, давай лягай, а я піду.
Родич встав, засновигав по хаті, заточився і ледве не впав. Добре, що хоч Павло 

був поруч і підтримав його та знову посадив на лавку. Володька почав бурмотіти 
щось невиразне, і Павло зрозумів, що нікуди той уже не піде. Скинув з нього чобо
ти і поклав на ліжко. Гість проспав години зо три й піднявся у жалюгідному стані. 
Відразу ж запитав:

-  У тебе там немає чим поправитися? А то я трішки перебрав. Думав же, що пляш
ку вип’ємо вдвох.
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-  Щось там приніс учора дядько Дмитро.
Павло не хотів розкривати свої запаси, бо знав, що Володька внадиться до нього

й ходитиме доти, доки все не видудлить. Він приніс пляшку самогонки і налив з неї 
один стакан, а решту виніс у хижу. Гість випив, крякнув від задоволення, закусив 
мануфактурою, тобто втерся рукавом, і потягнувся за цигаркою.

-  Е ні, -  запротестував Павло. -  По-перше, я не переношу диму, а по-друге, з’їж 
хоч ось цей бутерброд, а то не зможеш і додому дійти.

Павла не приваблювала перспектива знову слухати п’яні теревені. Гість неохоче 
прийнявся за їжу, час від часу пхаючи до рота незапалену цигарку. Між тим госпо
дар знайшов якийсь глечик, вимив і перелив у нього молоко. У принесений вкинув 
шматок хліба і віддав Володимиру.

-  То я і завтра принесу молока.
-  Дякую! Дядько Дмитро сказав, що він його постачатиме.
-  Ага. Та воно так і треба. Адже він тобі ближчий родич. Ну, я пішов. А ти заходь, 

коли підчуняєш. Погомонимо. А то тут немає з ким розумним і словом перекину
тися.

Володька пішов, а Павло зі співчуттям спостерігав у вікно, як той, похитуючись 
і кривуляючи, хилив додому. Він згадав, як одного разу ранньої осені ввечері по
вертався додому зі школи, і його зустріли два старші за нього хлопці зі свого села 
і просто ні з того, ні з цього добре набили. Він їм нічого поганого не зробив, хіба 
що пішов у середню школу й успішно в ній навчався. Цього не витримала заздрісна 
і ница натура молодих односельчан, і вони помстилися йому за його успішність і 
свою розумову нікчемність. Побачивши сина в синцях, мати ледве не знепритомніла. 
А потім усе допитувалась, хто ж то його так побив. Проте в селі вважалося остан
ньою справою признаватися, з ким ти бився і хто тебе побив. Тому він сказав, що 
якісь незнайомі хлопці з Великих Рогівців зсупили його при виході з того села і 
побили. Зате він поскаржився на кривдників Володьці, й той суворо покарав їх, 
незважаючи на те, що в них були дужі батьки. Проте і парубчаки, дотримуючись 
сільських звичаїв, нікому не поскаржилися. Володька на той час теж був сильним і 
сміливим мужиком і справедливим чоловіком, який заступався за слабких і ображе
них. Тому він був і залишився вдячним своєму родичу.

3. Je n’ai plus que les os, un squelette je semble1

Надвечір Павло глянув у вікно на вечірню імлу і згадав французький відповідник 
сутінкам, слово «crepuscule» та пов’язаний з ним вислів «Аи crepuscule de la vie» 
(«На заході життя»). Сумно зауважив, що ось і він потрапив у трагічний період за
ходу чи закінчення свого життя. Проте подумав, що доки воно ще триває, то нікуди 
не дінешся, треба його підтримувати. Тому повечеряв залишками дядиної печені і 
заліз на піч. Було холодно, і на нього напали дрижаки. Не вистачало йому ще засту
дитися. У таку погоду потрібно протоплювати двічі на день. Перемагаючи в’ялість 
і розбитість, пішов до повітки, набрав дрів і розтопив грубу. Веселі лапоті полум’я, 
що вигравали в пічці, підняли настрій. Як лише вони погасли, так і він упав. Ледве

* ■ ------------------------------------------------

1 Здається, я вже став нічим, лише кістками і скелетом.
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спромігся вилізти на піч і відразу поринув у хворобливе напівзабуття чи напівсон. 
У такому дрімотному стані йому на думку почали спливати рядки з вірша французь
кого поета середньовіччя П ’єра Роснара «Останні вірші».

Je п 'аі plus que les os, un squelette j e  semble,
Decharne, denerve, demuscle, depoulpe,
Que je  trait de la mort sans pardon a firappe;
Je n 'ose voir mes bras que de peur je  ne tremble.
Apollon et son fils, deux grands maitres ensemble,
Ne me sauraient guerir, leur metier m *a trompe.
Adieu, plaisant soleil, mon ceil est etoupe,
Mon corps s 'en va descendre ou tout se des semble.
Quel ami me voyant en ce point depouille 
Ne remporte au logis un ceil triste et mouille,
Me consolant au lit et me baisant la face,
En essuyant mes yeuxpar la mort endormis?
Adieu, chers compagnons, adieu, mes chers amis,
Je m 'en vais le premier vous preparer la place.2

Далі у такому ж стані напівзабуття він почав визначати у вірші образні вислови, 
зокрема метафори, гіперболи, метонімії, перифрази, антитези й евфемізми. Так, ду
малося йому, «я вже став нічим, лише кістками і скелетом». Це, мабуть, метафора. 
А «сонна смерть» це що? Здається -  антитеза. «Аполлон і його син, два світила 
разом» -  це, певно, перефразування. На цьому визначенні Павло проснувся і втупив 
очі у темний простір. Ніяких видінь чи маячіння там не угледів. Поступово почав 
приходити в себе й гадати, що б то значив цей сон? З одного боку, приснився вірш, 
який описував досить близький до його стан. З іншого -  він не пішов слідом за 
персонажем вірша на той світ, а почав аналізувати художні властивості твору. Отже, 
його потягнуло на живу справу, і це вселяло певну надію на видужання. До того ж, 
яку б зневіру і безвихідь не навівав цей вірш, йому згадався саме він, спав йому на 
думку, а не «Гімн смерті» того ж автора, який благав Бога послати йому смерть у 
разі тяжкої недуги.

2 Здається, я вже став нічим, лише кістками і скелетом,
Без шкіри, нервів, мускулів і плоті,
Той, якого безжально вразила стріла смерті;
Я не смію поглянути на свої руки, бо від страху тремчу.
Аполлон* і його син, два великих світила разом 
Не вилікують мене, їхня майстерність не допомогла мені,
До побачення, приємне сонце, мені заслало очі,
Моє тіло спуститься туди, де все розкладається.
Який товариш, вгледівши мене виснаженого,
Не погляне на мене сумними й мокрими очима,
Щоб утішити мене в ліжку й поцілувати моє обличчя.
Чи не витерти свої очі сонною смертю?
До побачення, дорогі товариші, мої дорогі друзі.
Я покидаю вас перший, щоб підготувати вам місце.
* Аполлон лікував хворих, а його син Ескулап був богом медицини. -  Прим, авт ора
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-  То що, може, ще поживу, -  подумав він, -  а то так тяжко і так важко, не нажив

шись, помирати, -  закінчив думку словами пісні.
Хоча він так низько впав у своїх очах, завинив і зганьбив себе перед дружиною, 

сином і друзями, що, можливо, краще було б померти, ніж жити з таким тягарем на 
душі. У той же час він не має права напризволяще залишити свою сім’ю, особливо 
сина, без підтримки. Отож будь-що треба лікуватися і повертатися до нормального 
життя.

Стояла глупа ніч, і до ранку було ще багато часу. Павло відчував, що зараз він 
ні за яких обставин не засне, навіть слухаючи щось цікаве по радіо. Тому для 
підбадьорення вирішив перегорнути далі приємні сторінки свого життя.

4. Навчання і кохання

Вступ до університету став, звичайно, вікопомною подією, хоча життя в Києві 
в 1984 році і в наступні роки було тяжким: у крамницях бракувало харчів, одягу 
і взуття. Проте мати надсилала третину своєї зарплати, якої разом зі стипендією 
невибагливому студенту вистачало. Стільки ж мати залишала собі, а ще третину 
віддавала дядькові Дмитрові в рахунок боргу, хоча він пропонував розрахуватися з 
ним пізніше.

-  Не жила я ніколи з боргом за душею і не хочу жити, -  відповідала вона. -  Він для 
мене як налигач для дикої тварини.

Мати інколи передавала сільські харчі, та і сам він час від часу прискакував додо
му і привозив звідти важкі клунки їдження. Так що не голодував і, всупереч важким 
часам, молоде життя було гарним і привабливим. А найприємнішим було те, що 
він здійснював заповітну мрію: вивчав свою улюблену мову. Другою мовою обрав 
англійську, і вона теж давалася йому легко. Тоді ще почав вивчати німецьку. І тут 
виявилося, що, коли перші дві мови кидалися до нього в обійми як красиві дівчата 
на популярного актора чи співака, то німецька повернулася до нього здоровенним 
задом. І як він не крутився біля неї, як не задобрював, вона залишалася холодно-бай
дужою. Граматика трималася в голові, бо вона була схожа на англійську і французь
ку, а німецькі слова вилітали як полова з ящика на вітрі. «Ну що ж, -  подумав, -  не 
вийде з мене такого поліглота, яким був Агатангел Кримський».

Тому вирішив зосередитися на двох прихильних до нього панночках: французькій 
і англійській. Особливо багато тренувався у лінгафонному кабінеті, де доводив до 
автоматизму вимову й мелодику розмови. Успіхи були наявні, й уже після третього 
курсу його запросили попрацювати перекладачем в Інтуристі. Він радів нагоді по
тренувати французьку мову з її живими носіями, а водночас боявся, що його не 
зрозуміють або він не зможе правильно щось перекласти. Тому взявся насамперед 
за переклад найповніших путівників по Києву, Каневу та інших містах, у які возили 
туристів. Регулярно слухав по радіо спектаклі французькою мовою, бо останні вісті 
й політичні коментарі він розумів без найменших зусиль. Розмовна мова сприйма
лася важче.

У перші дні роботи він, як сам того боявся, видав кілька ляпів. Якось ішов дощ, і 
всі одягнули плащі. Коли група прибула до театру, то Павло провів її до гардероба і 
запропонував жінці, яка стояла першою:

-  Deshabillez, s’il vous plait!
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-  Vous voulez que je  me met a nu? Je suis d’accord deshabiller devant vous mais pas 
ici. -  відповіла весела туристка.

-N on, je vous voulais proposer d ’enlever votre impermeable.
-  C’est bien. Mais n ’oublier pas mon accord.3
Жінка виявилася веселою і доброзичливою і все перевела на жарт.
Іншим разом туристів повели в кращу школу Києва. Директор з гордістю 

повідомив, що в школі створена і добре обладнана чудова система кабінетів. Павло 
так і переклав. Після цього він помітив, що французи переглянулися й іронічно 
посміхнулися. Добре, що директор почав перелічувати, які кабінети були створені, 
й туристи зрозуміли, що то були навчальні класи, а не туалети. Адже французь
кою мовою слово «кабінет» означає і «туалет». А щоб позначити якийсь конкретний 
кабінет, необхідно додавати його назву. Тому потрібно було сказати: «systeme de 
cabinets d’etudes» (система навчальних кабінетів). Отже, він дав буквальний пере
клад слова, який спотворив його справжнє значення.

Знову ішов дощ. Гості сиділи в готелі, й одна з туристок поскаржилася:
-Q a m ’embete.
-  Мені це набридло, -  переклав він собі за словником і почав допитуватися, що ж 

їй набридло.
Виявилося, що словник подавав неправильний переклад і той вислів означав: 

«Мені сумно». Він зрозумів, що ще недосконало володіє мовою, і це засмучува
ло. Водночас дивувало те, що французька мова віками культивувалася в Російській 
імперії, нею, зокрема, розмовляла владна еліта, а укладачі словників усе ще включа
ли в них недолугі переклади окремих слів і фраз. Подумав і про те, що та ж російська 
еліта жорстоко русифікувала завойовані народи, насаджувала їм свою культуру, мо
ву і звичаї, зокрема ту ж «общину», безпробудну пиятику і мат, а сама в той час 
плазувала перед французькою культурою і послуговувалася мовою чужої країни.

Практика допомагала уточнювати значення слів, а через них і ставлення французів 
до різних речей і понять. Так, слово «commun» означало «суспільний», а заодно і 
«посередній, звичний». Це, як на нього, принижувало поняття «суспільного». Разом 
з тим слово «Ьіеп» (власність, майно, корисність, благо, цінність) містило лише 
позитивні значення поняття власності, і його не могли спотворити навіть численні 
революції.

Та промахи траплялися і надалі. Якось одна пара вирішила окремо від групи 
оглянути деякі архітектурні пам’ятки Києва, зокрема Софіївський собор, і запитала 
його, як туди проїхати.

-  Allez vous en! -  показав він рукою напрям.
Подружжя здивовано поглянуло на нього. Він зрозумів, що бовкнув щось не те. 

Зазирнув у словник і з жахом зрозумів, що замість того, щоб сказати: «їдьте туди!», 
він їм сказав: «Забирайтеся!» Випало вибачатися. Проте це не допомогло і обра
жене подружжя поскаржилося на нього керівництву Інтуриста. Це був не перший

3 -  Роздягайтеся, будь ласка! (Вираз, який пропонує роздягатися повністю. -  Прим, автора).
-  Ви хочете, щоб я роздягнулася наголо? Я згідна роздягнутися перед вами, але ж не тут. 
-Ні. Я хотів вам запропонувати зняти плащ.
-  Гаразд. Але не забувайте про мою згоду.
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і не останній випадок таких скарг, за якими слідувала нагінка від начальства. Такі 
випадки залишали неприємний осадок.

Одного разу його послали працювати з групою канадських туристів з Квебеку. 
Мова в них була французькою, а вимова виявилася такою, що випадало напружува
тися, щоб зрозуміти їх. Зустрічалися й деякі відмінності у значенні слів і висловів. 
Так, якось група прогулялася одна по місту, і, повернувшись, хтось сказав йому:

-  Nous sommes rendus.
-  Ми віддали, -  переклав Павло про себе цю легку фразу, дивуючись, що 

співрозмовник замість допоміжного слова «avons» вжив «sommes».
-  Що? -  спантеличено запитав він, не розуміючи, кому і що вони віддали та ще 

й повідомляють його про це так, немовби він був у курсі справи. Тоді одна моло
да жінка засміялася і пояснила, що квебекською французькою мовою це всього-на- 
всього означало:

-  Nous sommes arrives. (Ми прибули).
Незважаючи на деякі труднощі розуміння, робота з цією делегацією виявилася 

приємною. Квебекці були досить доброзичливими і жартівливими людьми. Якось 
розмова зайшла про періоди розвитку людського суспільства. З цього приводу хтось 
зауважив:

-  Au temps jadis, il y ’avait Page des cavemes et maintenant nous avons Page des 
tavemes. (У стародавні часи був вік печер, а зараз ми маємо вік таверн, тобто кор
чем).

Інший додав:
- A  Page des cavemes des gens avaient utilise des pierres et nous utilisons de la biere. 

( У часи печер люди вдавалися до каміння, а ми зараз вдаємося до пива.) В обох 
фразах обігравалося звучання ключових слів, яке збігалося, і передавалося іронічне 
ставлення до сучасного життя. Павлові сподобався такий доброзичливо-гумори
стичний настрій канадців і він працював з ними легко і залюбки. Чи то такі гарні 
люди потрапили в цю групу, чи то справді французи, потрапивши на широкі про
стори Канади, змінилися на краще? -  гадав він.

Поступово розмови з французами і франкомовними канадцями, швейцарцями, 
бельгійцями і навіть африканцями пішли легше, поліпшувався й переклад. Це 
не могло не приносити задоволення від того, що він таки опанував таку склад
ну і тонку річ, як усний переклад. Проте подразнювали і гнітили труднощі й 
непорозуміння, а інколи і скандали на інших відтинках, за які він не відповідав, 
але, як перекладач, повинен був втручатися і допомагати їх вирішенню. Зокрема, 
система Інтуристу діяла за принципом: ви заплатіть нам гроші, а все інше нас не 
обходить. Тому часто в готельних кімнатах було брудно, не подавалася гаряча во
да, невчасно прибували автобуси, страви готували несмачні, а туристів обрахову
вали. І що для нього було найдивовижнішим, то це те, що майже всі працівники 
готелів очікували одержати чайові. І це за таке недолуге обслуговування! Павло 
був радий, що уклав договір на роботу лише на один місяць, бо більше не витри
мав би, залагоджуючи неподоланні труднощі радянського сервісу. До того ж перед 
роботою з кожною групою з ним зустрічався співробітник з органів і примушував 
писати звіт по закінченні роботи.

-  Та про що ж тут писати? -  дивувався Павло. -  Це ж прості туристи, а не якісь там 
відомі державні діячі чи військові.
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-  Це загальноприйняте правило під час роботи з іноземцями, особливо з 
капіталістичних країн. Тому хочете працювати і гроші заробляти, то дотримуйтеся 
його, -  наполягав він.

-  Ну що ж, якщо всі так роблять, то куди мені діватися, -  подумав про себе Павло 
і погодився. Проте це морально пригнічувало.

Грошей заробив небагато, але ж він харчувався з групами безплатно, так що на 
додаток до зарплати ще й дві підвищені стипендії зекономив. Отже, купив матері 
гарного плаща і поїхав додому щасливий. Радості матері не було меж. Адже її син 
уже почав заробляти власні гроші, до того ж працюючи з іноземцями, які для неї 
були, як і для інших сельчан, майже інопланетянами. Ну хоча б у розумінні того, що 
ні з тими, ні з іншими вони не мали ані найменшої нагоди поспілкуватися. Отже, її 
син піднявся на небачені обрії.

З четвертого курсу Павла почали частіше запрошувати працювати перекладачем 
навіть під час навчання. На факультеті не заперечували, позаяк то була справжня 
практика. Одного разу його запросили перекласти ділові перемовини. Він до них 
готувався, зокрема взяв документи, переклав їх і зробив відповідний глосарій та 
вивчив його напам’ять. Проте цього виявилося замало і дещо він перекладав в 
описовій формі, а не чіткою діловою мовою. Йому заплатили добрі гроші, але по
радили краще оволодіти професійною лексикою. Він зрозумів, що лише вивчення 
одних термінів не допоможе. Потрібно досконало знати сам предмет. Тому за кло
потанням деканату факультету почав відвідувати лекції з приватного і цивільного 
права на юридичному факультеті й відповідні предмети -  на економічному. Це зго
дом значно підвищило його професійний рівень, відповідно зросли й заробітки. З 
великим задоволенням він повністю відмовився від материної допомоги та ще і їй 
інколи надсилав грошові перекази, компенсуючи поступово витрачені на своє на
вчання гроші. Зрештою Павло заробив гарні гроші, поїхав до матері й почав напо
лягати, щоб вона купила корову.

-  Я вже не здужаю її тримати. Здоров’я не те, -  відповідала й погодилася взяти 
лише третину запропонованих їй грошей.

Після закінчення університету отримав кілька пропозицій на роботу. Та вирішив 
вступити в аспірантуру на своєму факультеті. Тема дисертації давно вже визріла. 
Це був аналіз економічної і правової лексики ділових відносин. Він уже добре 
оволодів нею, склав словник, а тому залишилося її систематизувати, проаналізувати 
і підвести під це відповідну науково-теоретичну базу або науковий блуд, як вислов
лювалися про неї його товариші по аспірантурі.

Захистивши дисертацію, пішов викладати французьку мову на юридичний фа
культет. Там угледів студентку третього курсу Олю, яка відразу ж заполонила його 
душу своєю чарівною вродою, привітною посмішкою і жартівливими висловами. 
Якось вони розгадували кросворд і Павло запитав:

-  Який звір найшвидший?
-  Курка, яка вискочила з клітки на ринку.
-  Чому ти так думаєш?
-  Тому що її кинуться ловити сотні голодних і, щоб втекти від них, вона змушена 

включити космічні швидкості.
-  Але ж курка не звір.
-  А хіба не озвірієш від перспективи бути прирізаною?
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-Щ
Іншого разу він запросив її до університетської їдальні пообідати.
-  Ну, там же готують помиї та ще мало їх і дають.
-  Звичайно, після домашніх страв тобі не хочеться їсти помиї.
-  А от і неправда. Я, мов той збалуваний домашній собачка, який вискакує надвір 

і мчить мерщій до смітника, аби щось ухопити. Ходімо! А ти сам як до тих страв 
ставишся?

-  Уже звик. Куди ж мені діватися. А як ти їх наважуєшся їсти?
-  Я люблю все домашнє, смачненьке, але мені вдома не вистачає дружньої 

товариської атмосфери нашої столовки. До того ж, якими б не були смачними 
домашні страви, а й вони приїдаються. А коли пообідаєш хоч раз у цій харчевні, то 
від своїх страв за вуха не відтягнеш.

-  Отже, вдома є що їсти, є що й пити та нема з ким поговорити.
-  То ходім в їдальню поговоримо! Тільки не французькою, а то я відразу шматком 

вдавлюся.
Своїми веселими жартівливими розмовами Оля створювала дружню доброзич

ливу атмосферу. Павло запрошував її до театру, в кіно, музеї і на різні виставки. 
Кохання бурхливо запалало, і вони вже не стільки дивилися фільм, як цілувалися 
протягом усього сеансу. Зрештою дівчина прийняла запрошення Павла повечеряти 
в його аспірантській кімнаті. Хлопець скромно накрив на стіл і поставив на нього по 
пляшці білого і червоного вина. Запитав:

-  Якому вину ти віддаєш перевагу?
-  Обом по черзі.
Під салат випили біле вино, а під ковбасу -  червоне. Після вечері із задоволенням 

танцювали під записану на магнітофон музику і пристрасно цілувалися. Коли Павло 
схопив її на руки і поніс до ліжка, дівчина не опиралася і віддалася йому з усією 
пристрастю закоханої. З того часу Оля регулярно відвідувала Павлове миле для їх 
обох помешкання або, як вона його називала, кубельце. Молоді ніяк не могли вгаму
вати свою пристрасть. Наречена невдовзі завагітніла.

Потрібно було негайно справляти весілля, і тоді Оля познайомила Павла зі 
своїми батьками. Її батько Анатолій Іванович працював якимось начальником 
у митній службі при Адміністрації президента, а мати Марина Андріївна -  у 
відділі постачання чи забезпечення в Раді М іністрів. Батьки прийняли зятя 
привітно і виділили молодим простору кімнату в своїй розкішній квартирі в 
центрі міста. Так Павло перестрибнув із скромної кімнати в гуртожитку в елітну 
квартиру високих державних посадовців. Весілля справили в ресторані. З боку 
нареченої гостей було чимало, а з Павлових родичів із села приїхали лише мати, 
дядько Дмитро і ще зовсім юна сестра Зіна. Матері невістка сподобалася, а ще 
вона була безмежно рада тому, що її син потрапив у заможну сім ’ю з просторою 
квартирою, дачею, автомашиною і холодильником, набитим смачними наїдками. 
Це мало неабияке значення на початку дев’яностих років, позначених шаленою 
інфляцією та хронічною нестачею товарів і харчів. Мати милувалася всім цим 
добром і з великим задоволенням відзначала, що її турботи і гроші поверталися 
синові сторицею.

Згодом народився син, якого на честь батька Олі назвали Анатолієм. Народився 
він восьмого серпня, тобто за чотири дні до того, коли Павлові мало виповнитися 
двадцять вісім років. Оля жартома зауважувала:
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-  Тепер будемо вам разом відзначати день народження. Проте як ви, два леви, змо
жете вжитися в одній клітці. Та і як я, німа риба, буду справлятися з вами.

-  Та ти така риба кит, що з тобою нам буде страшно й говорить.
Доглядала за сином тещина мати, а молодята продовжували навчатися і працювати. 

Жили душа в душу, відвідували театри, читали книжки і жваво їх обговорювали. Ще 
уподобали відгадувати перед сном кросворди. З сином гуляли лише у вихідні в батьків 
на дачі. Взаєморозуміння між ними було дивовижним і, здавалося, підтримувалося з 
допомогою телепатії чи біострумів. Вечорами Оля грала на піаніно, а Павло сидів з 
книжкою в кріслі. Якось йому захотілося послухати свій улюблений Другий угорсь
кий танець Брамса. Він лише розкрив рота попросити її зіграти його, як Оля раптово 
переходила на перші акорди твору німецького композитора.

-  Як ти здогадалася, що я саме зараз хотів тебе попросити зіграти цей танець? -  
дивувався чоловік.

-  Інтуїція, мій любий, інтуїція. Хіба ти не знаєш, які жінки чутливі до бажань 
своїх коханих?

-Так. Але щоб отак відчути моє бажання посередині виконання іншого твору!
-  Мабуть, наші почуття і думки вібрують на одних і тих же хвилях і легко пере

даються одне одному.
За пристрасним коханням, одруженням і народженням сина вони так і залишилися 

осторонь бурхливих суспільних і політичних подій: Революція на граніті з голоду
ванням студентів на Хрещатику, розвал СРСР, здобуття Незалежності, президентські 
перегони -  спершу одні, потім -  інш і... Пізніше, роздумуючи над цим, Павло дохо
див до висновку, що, може, він, хто не мав досвіду політичної діяльності, правильно 
робив, що не брав участі у тих подіях. З кожними новими виборами прості люди все 
більше зубожіли, а олігархи все більше збагачувалися. Хоча багато з тих, хто голо
дував, потім на хвилі тієї акції прорвалися до владного ситого корита, ставши депу
татами всіх рівнів і отримавши тепленькі місця у владних структурах. Піднявшись 
же нагору, вони вже й гадки не мали проводити подібні акції.

Павло продовжував перекладати ділові переговори і навіть двічі злітав з 
бізнесменами до Парижа. Коли він ще був один, то вважав би відвідання цього зна
менитого міста вікопомною подією у своєму житті. Проте зараз усі його думки і 
помисли поверталися до своєї родини, яку він прагнув якомога швидше побачити 
і приголубити. Відволікся він дещо від думок про дружину і сина лише тоді, коли 
пішов до Лувру та ще коли його з українськими бізнесменами запросили пообідати 
в «Максимі», -  найдорожчому ресторані Парижа. Це для колишнього сільського 
хлопця означало майже те, що для Попелюшки -  потрапити на бал до короля.

За пару років тесть запропонував зятеві створити торговельну компанію. Вирішили 
заснувати фірму по імпорту побутової електроніки. Справи пішли настільки 
успішно, що й уявити було важко. Павло закуповував за кордоном магнітофони, 
телевізори, приймачі, аудіосистеми. Оформляв їх з допомогою тестя як вентиля
тори, світильники та інші дешеві господарчі речі. Прибутки були настільки вража
ючими, що через три роки молода сім’я купила собі неподалік від центру велику 
п’ятикімнатну квартиру, у якій перед заселенням зробили справжній європейський 
ремонт. Ну і, звичайно, упорядкували її найкращими імпортними меблями.

На новосілля прийшов його товариш Валерій Галка, який мав юридичну консуль
тативну фірму поблизу їхнього помешкання. Він оглянув квартиру і промовив:
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-  Ну що ж, шик, зноси та в краще вберися!
Сам він мав чудову квартиру на вулиці Тарасівській. Проте вона хоч і була про

сторою, але лише трикімнатною, що його і дружину повністю задовольняло. І все 
ж таки п’ятикімнатна квартира молодих Яременків справила неабияке враження на 
них і на інших гостей. Всі насолоджувалися вишуканими делікатесами, принесени
ми батьками Олі з буфетів Адміністрації президента і Кабміну. Тоді Павло на радо
стях уперше в житті напився. Запитав когось, як звеселити компанію, бо боявся, що 
при такій багатій закусці ніхто не захмеліє. Йому порадили швидко один за одним 
проголосити перші тости і спонукати гостей їх випити. Так і вчинів. Проголосив 
перший, і тільки випили, як тут прийшов хтось із запізнілих гостей. Павло побіг їх 
зустрічати. Так сталося і після другого і третього тостів, доки всі не зібралися. Та 
ще після третьої чарки йому хтось підлив у стакан замість води спирту. Суровий 
і злий виявився народ, хоч усі присутні й ходили в його друзях. Так він набрався, 
і Валерій узяв у свої руки турботу про гостей, а йому вже не наливав. Новосілля 
вирувало далі: гості пили, горлопанили пісні й несамовито дриґали ногами в тан
цях. А оскільки рухи було важко координувати, то попсували меблі. Це справило 
неприємне враження на Павла, а Оля кипіла від обурення і твердила:

-  Це вони спеціально від заздрості лупили ногами по наших меблях.
Прикрість від цього доповнилася глибоким похміллям у Павла і страшною вто

мою в Олі, яка готувала і подавала на стіл, а потім ще й прибирала. Наступного 
дня вони страждали від гулянки. Перед обідом до них нагодилися Галки. Валерій 
іронічно відреагував на їхній вигляд.

-  Поглянувши на вас, я одразу згадав слова Тараса Шевченка: «Чорніше чорної 
землі блукають люди ...» Давайте поправимося! Я ось прихопив пляшку марочного 
коньяку.

-  Та ти що!? Від одного його вигляду в мене виникає нестримна тяга гайнути до 
Риги, -  відмовлявся Павло.

-  А ти не дивися на нього, заплющ очі, затули носа однією рукою, а іншою вилий 
стакан коньяку в горло. Поглянь як я це зроблю.

Вийшло і в Павла. Так він за допомогою простого народного засобу швидко при
йшов до тями. Згодом подружжя знайшло майстра, який привів до ладу побиті ча
стини дорогих зарубіжних меблів. Відтоді вони не скликали у себе великої, дикої і 
заздрісної компанії.

щ

5. Неперевершений Париж

Після обіду дядько Дмитро заніс молоко. Він повідомив, що в суботу приїде дочка 
Зіна з онукою Оленкою і зятем Грицьком.

-  То заходь та посидимо з ними! Ти як, зможеш?
-  Спробую. А коли це в нас буде субота?
-  Та ще за чотири дні. Сьогодні тільки вівторок.
Дядько пішов, а він далі поринув у спогади.
Невдовзі після купівлі квартири Павло запросив до себе матір, яка тепер з великим 

задоволенням і радістю доглядала за онуком. Вона виявилася делікатною особою і 
з невісткою ладила. Коли у 2002 році Анатолію виповнювалося сім років, батьки 
взяли його з собою у подорож і на відпочинок до Франції. Зупинилися на кілька
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днів у Парижі, в якому хлопець не те що сумував, а просто нудився і не знав, куди 
себе подіти, особливо в музеях. Тому побували всього у двох з них, а то гуляли по 
місту, відвідуючи дитячі майданчики з гойдалками, гірками і різними лабіринтами. 
Коли зайшли до Лувру, то Павло передусім повів своїх подивитися картину «Мона 
Ліза» Леонардо да Вінчі. Її на місці не виявилося. «Невже її реставрують чи повезли 
кудись на виставку», -  подумав з прикрістю. Запитав про неї чергову по залу.

-  А вона зараз висить у третьому залі праворуч, -  відповіла жінка.
І тут до Павла дійшло, що цю безцінну картину переміщають по різних залах 

з метою безпеки. Прославлене творіння геніального митця не справило на Олю 
великого враження. Зате вона не могла відірвати погляду від картини Рафаеля 
«Вродлива садівниця» (La belle jardiniere). У неї викликала здивування назва карти
ни, адже на ній явно була зображена Мадонна з маленьким Ісусом Христом й Іваном 
Хрестителем. Поділилася своїми сумнівами:

-  Павлуша, адже це не садівниця, а Мадонна?
-  Молодець! Запросто перекладаєш з французької мови, -  іронічно зауважив він, 

бо й перекладати було нічого. -  І сутність полотна схопила правильно. Виходячи 
з неї, у нас її назву перекладають як «Мадонна-садівниця». Це ближче до змісту 
творчості художника, який намалював більше десятка картин із зображенням ма
донн, тобто богоматері. Ще його сучасники говорили, що він писав їх зі своїх коха
нок, які, як сама розумієш, за своєю суттю і поведінкою не могли втілювати образ 
святої Марії. Потрібний був геній митця, щоб наповнити картини неземною красою 
й наділити жінок на них вищою духовністю.

- 1 це йому блискуче вдалося. Поглянь лише на блискучі й водночас тонкі пере
ливи світлих фарб і гармонійне поєднання одухотворених ликів святих з прозорістю 
далеких казкових обріїв! Як мені здається, це підносить усе зображене на ній до не
осяжних висот небесної краси. Це ж потрібно було мати такий талант, щоб простих 
земних жінок перевтілити в недосяжну за своїми духовними устремліннями святу! 
Та й інші його полотна здаються мені взірцем вищого мистецтва.

-  Художником Рафаель був від Бога, а ось поводився як людина, якій ніщо земне 
не було чуже, -  відповів Павло і, нахилившись до її вуха, прошептав: «Він навіть 
помер на своїй учениці-коханці від сердцевого нападу, втішаючись з нею у свій день 
народження».

-  Отже, отримав у знаменний для себе день вище земне задоволення.
-  То так.
Анатолію сподобалися лише картини з батальними сценами, і він допитувався у 

батька чи справді колись воїни були такими дужими.
-  Загалом у стародавні часи люди були набагато меншими від нас. Дужими їх 

зображали для того, щоб показати величність славетних битв, гідними мали бути й 
воїни.

Картини художників імпресіоністів у музеї Д ’Орсей приворожили Олю настільки, 
що вона раз за разом поверталася до уже бачених і знову милувалася ними. Вона 
відходила від них на різні відстані, потім наближалася, і намальовані на них пейзажі, 
люди й окремі портрети переливалися все іншими барвами, а зображення мінялося 
залежно від відстані, а разом з цим мінялося і її враження від баченого. Оля була в 
захопленні від такого мистецького чуда.

-  Коли був заснований цей музей? -  запитала вона.
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-  Точно не знаю. Наскільки я пам’ятаю, його створили на основі вже існуючого 
Люксембурзького музею, в якому виставлялися твори живих ще художників, щоб 
сприяти продажу їхніх картин.

-  Високо ж цінили їх, що передали їм цілий музей.
-  Навпаки, їхні твори зустріли в штики. Ту ж картину «Сніданок на траві», яка 

тобі так сподобалася...
-  Та мені всі їхні картини страшенно подобаються.
-  Так ось, її Едуард Мане написав у 1863 році й тримав у своїй студії близько двад

цяти років не в змозі ні виставити в якомусь художньому салоні, ані продати. Іншим 
художникам також відмовляли у виставках. Тому їх і називали «відмовниками». 
І лише імператор Наполеон III дозволив їм виставити свої картини у кімнатах, що 
були суміжними до знаменитого на той час Салону.

-  То хоч він оцінив їх.
-  Також ні. Він з них знущався, відвідував саме Салон з виставками художників, 

прихильників традиційного мистецтва, і демонстративно купував саме їхні картини.
-  А як же публіка і критика?
-  Люди їх майже не розуміли, а критика накинулася на них, як спущені з цепу гон

чаки на зайця. Один критик навіть зло обізвав їх імпресіоністами, гостро критикую
чи всіх, а особливо картину Клода Моне «Враження. Схід сонця». Ти ж знаєш, що ...

-  Французькою «враження» означає «impression», тобто імпресія. Так ось звідки 
пішла назва цієї художньої школи.

-  Швидше художнього напряму чи течії. Отже, в той час у художньому житті 
відбувалося те, про що французький філософ Огюст Конт сказав, що мертві керува
ли живими. Тобто старі традиційні й уже мертві митці не давали дороги молодим.

-  Або, як кажуть у нас, мертві хапають і не відпускають живих. Але як же мені 
хочеться знову і знову приходити сюди і милуватися цими прекрасними, дивовиж
ними картинами.

Згодом оглянули центр міста, зокрема Єлисейські поля і Place de la Concorde 
(Площу Згоди). Відкритий і широкий майдан вабив їх. Толі сподобалися скульптури 
коней при в’їзді на Єлисейські поля, а Оля захопилася Луксорським обеліском.

-  Чому це тут стоїть єгипетська колона? -  запитала вона.
-  А ось на ній написано, що це подарунок єгипетського віце-короля. Установлена 

вона тут у 1836 році. А до цього близько трьох тисяч років обеліск стояв у Єгипті й 
не змінювався. А тут, коли з’явилися автомобілі, то кислоти від їх вихлопів роз’їли 
камінь і написи на ньому.

- 1 що там написано? -  поцікавився син.
-  Прославляються тодішні єгипетські правителі, які називалися фараонами.
-  Тобто міліціонерами по-нашому, -  пожартувала Оля.
-  Чому міліціонерами? -  допитувався малий.
-  Та то в нас міліціонерів називають фараонами.
-  Мабуть, тому що кожний із них на своїй дільниці почуває себе царем, а то й бо

гом. Так колись і єгипетських фараонів вважали царями і водночас богами, -  додав 
Павло.

-  А чому цю площу назвали «Площею Згоди»? -  запитала Оля.
-  Мабуть, для парадоксу. Адже на ній стратили стількох відомих людей, зокрема 

короля Людовіка шістнадцятого, його дружину Марію Антуанетту, революціонерів
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Дантона, Робесп’єра та кількох їхніх прибічників, що про якусь згоду годі й гово
рити.

-  Може, вирішили, що достатньо розбрату. Мовляв, давайте вже жити у згоді. А 
щодо парадоксу. Я читала, що десь років сорок тому в одному американському місті 
з в’язниці втекло багато арештантів. Муніципалітет обговорив цю подію і вирішив 
перейменувати вулицю, якою вони тікали, з вулиці президента Лінкольна на вулицю 
Свободи.

-Чого лише не зробиш, щоб привернути до себе увагу інших та заманити туристів.
З площі дуже сумної Згоди Павло повів їх на вулицю Рояль поглянути на ресторан 

«У Максима». Була неділя, і він та різні розкішні бутіки не працювали. У ресторані 
навіть вікна були завішені щільними гардинами. Не було також і меню. Коли Павло 
називав ціни страв, то Оля лише ойкала. Потім згадала, що її чоловік обідав у ньому.

-  То за які гроші ти сюди потрапив?
-  Запросили бізнесмени, з якими наші фірмачі вели переговори.
Павло повів їх ще до одного схожого ресторану, який називався «Ляспеж». Він був 

відкритий, але меню теж не було виставлене у вітрині. Павло пояснив, що його по
дають лише за столиком. При цьому в меню, яке дають жінці, не зазначаються ціни. 
Нехай вона спокійно вибирає. Кавалер, якщо вже привів її сюди, розплатиться. І все 
одно мало який чоловік утримується, щоб не жахнутися, коли чує, що замовляє його 
партнерша. Тут одне суфле з авокадо коштує близько двохсот доларів.

-  Ой Боже, які жахливі ціни!
-  Ціни тут захмарні не лише в ресторанах, але й у бутіках. Тому всі вулиці в цьому 

районі, незважаючи на різні найменування, мають ще й одну спільну назву «Ох! і Ах!».
-  А весь цей район можна було б назвати по-японськи «Охаха». Від одної такої 

ціни те суфле застряло б у мене в горлі. Нехай сюди ходить Ротшильд та інші багатії.
Незважаючи на дорожнечу, Павло завів своїх до бістро на Єлисейських полях. Він 

з Олею випили по сто грамів коньяку, а Толя -  кока-коли, всі з’їли по бутерброду з 
червоною рибою, і дорослі запили все це кавою. Заплатили за скромне полуднання 
пристойну суму, але цей захід був запланований, бо саме перебування в Парижі без 
відвідання якогось дорогого ресторану чи кав’ярні вони вважали б неповноцінним.

-  А чому ця кав’ярня називається бістро? -  запитав син.
-  Кажуть, що коли росіяни після розгрому Наполеона відвідували ці заклади, то, 

замовивши їжу і випивку, наказували офіціантам подавати все «Быстро!». Хоча я 
не вірю в це. Російські офіцери знали французьку мову, а прості солдати в них не 
бували.

Павло вважав, що огляд Парижа буде неповним без відвідання таких відомих 
районів, як Монпарнас, Бельвіль і Монмартр, тому повіз своїх до них. Оля була 
вражена оригінальністю знаменитих кварталів і зазначила, що кожний із них -  
це як своєрідне місто в місті. А про той же Монмартр та багатьох прославлених 
письменників, митців і акторів, які там мешкали, Павло розповідав безліч цікавих 
історій.

6. Зваби полуденної Франції

До міста Антиб, що на Лазоревому березі, вирушили ввечері потягом. По дорозі 
вирішили зупинитися на кілька днів у Марселі, побратимі Одеси. Прибули туди о
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четвертій годині ранку. Син, на подив батьків, проснувся без проблем. Готель вони 
замовили на цей же день, але виявилося, що зупинитися у ньому можна було лише 
з дванадцятої години дня. Отже, потрібно було десь убити час до обіду. Залишили 
речі біля чергової й о четвертій годині тридцять хвилин вийшли до центру міста, на 
широку магістральну вулицю Ля Канеб’єр, на якій були розташовані банки, різні 
установи, магазини і кафе. Нею попрямували до площі Генерала де Голля, на якій 
зеленів сквер, названий на честь російського царя Олександра І, і маяла якась скуль
птура. Павло називав місця, мимо яких вони проходили.

-  То ось яким був той російський цар! -  вигукнув Толя.
-  Ні, то пам’ятник не царю, а відомому скульптору П’єру Пюже, уродженцю міста.
-  Така велика честь для скульптора стояти в царському сквері та ще й на площі 

славетного де Голля. Проте вони тут усе так змішали, що збивають усіх з пантелику, 
-  зауважила Оля.

-  Поки що вражаємо всіх ми. Поглянь! Рідкі перехожі дивляться на нас, як на при
шелепуватих, які вивели дитину ні світ, ні зоря гуляти.

-  То давай десь сховаємося! Може, вип’ємо кави?
Кав’ярні вже відкрилися, але кавові автомати лише включили, а місцевих булочок- 

круасанів ще не привезли. Так вони й ходили теплим липневим ранком по місту, 
аж доки не вгледіли, як в одне кафе заносили булочки. Відразу зайшли до нього і 
замовили собі каву, а синові -  молоко. Кава була запашною, а круасани ще тепли
ми й хрусткими. Згодом замовили ще по каві й цідили її повільно, убиваючи час. 
Потім Павло повів їх до порту. Підійшли до стоянки човнів, і він почав розповідати 
синові про те, як із цього порту лицарі відпливали у хрестові походи. Це малого не 
зацікавило. Тому батько вимушений був вигадувати різні історії про піратів, які не
мовби розбишакували неподалік і нападали на місто. Це хлопця захопило. Він роз
питував, чи не залишилося поблизу піратського корабля. Почали його шукати, доки 
не натрапили на якийсь старий вітрильник, який Павло і подав як піратський кора
бель. Син був безмежно гордий з того, що йому вдалося таки побачити справжній 
піратський човен, про який із задоволенням розповість своїм друзям.

-  А пірати завойовували це місто?
-  Ні. Для того щоб вони та інші вороги не змогли захопити його, тут побудували 

он ті два укріплення -  Сен-Жан і Сен-Ніколя, -  Павло вказав рукою на дві фортеці, 
які охороняли вхід до гавані старого порту.

Часу було ще вдосталь, тому відвідали Музей образотворчих мистецтв у палаці 
Лоншан. Похапцем пробігли по головних залах і зрештою повернулися до готелю. 
Зайшли до свого апартаменту і замовили обід прямо в номер. Павло з Олею випили 
пляшку вина й від недосипу охмеліли. Невдовзі всі залягли спати і з невеликими 
перервами проспали до самого ранку наступного дня. Ще два дні до обіду купалися 
в морі й засмагали на пляжі, а після обіду оглядали місто і його пам’ятки. Вирушали 
до Антибу також потягом. А поки що замовили обід у вокзальному ресторані. І тут 
у малого як якийсь бісик вселився: він ганяв по ресторану, заскочив на кухню, схо
пив ножа і з криками: «Я пірат» накинувся на кухаря. Павло догнав його, відібрав 
ножа і поволік до свого столу. Хлопець вирвався і підскочив до сусіднього, за яким 
обідали троє чоловіків і щось обговорювали англійською мовою. Раптом один із них 
піднявся і, схопивши малого, звернувся до нього українською мовою:

-  Ой заберу я тебе з собою, заберу, якщо будеш і далі бешкетувати.
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Малий укляк не так від загрози, як від здивування. Ось уже скільки днів всі навко

ло нього, окрім батьків, розмовляли чужою мовою. Та й батьки з усіма розмовляли 
нею. А тут тобі хтось заговорив його рідною мовою. Ним виявився викладач мате
матики Київського університету Володимир Заєць, який працював за контрактом в 
університеті Барселони. Зараз він зі своїми американськими колегами поверталися з 
Італії з якогось математичного конгресу. Познайомившись, Оля зауважила:

-  Приємно все-таки, що нашого цвіту є по всьому світу.
-  А мені ще приємніше, що наш цвіт розцвітає не лише спеціальними знання

ми, а й знанням іноземних мов, -  додав Павло. -  Адже ви викладаєте в Барселоні 
іспанською, а зі своїми колегами розмовляєте американською англійською.

-  А ви чим займаєтеся?
-  Дружина штурмує юридичну науку, а я кручуся у сфері бізнесу. А це їдемо 

відпочити на пару тижнів до Антибу.
-  Видно, непогано крутитеся, що маєте змогу відпочити на Лазоревому березі.
-  Та й ви ж не пересічний вчений, раз вас запросили викладати математику у пре

стижний західний університет та ще й на міжнародні математичні конгреси їздите.
Після обміну компліментами і візитними картками запросили одне одного в гості 

та й роз’їхалися.
В Антибі зупинилися в чотиризірковому готелі, в якому черговий адміністратор 

ніяк не міг повірити, що Павло не француз: так чисто він розмовляв їхньою мовою. 
Оля теж намагалася спілкуватися з французами. Почали і малого привчати до цього, 
посилаючи його то взяти ключ, то замовити якусь страву. Толя залюбки це робив і 
пишався, що його розуміють. Те, що він не розумів співрозмовників, його мало об
ходило. Головне, щоб розуміли його і виконували його забаганки.

Місто зустріло їх справжньою бурею, але вони, одягнувши легкі курточки, пішли 
оглядати його. Зі старих пам’яток у ньому залишилися форт Карре й укріплення 
Фронт де Мер. Останнє підходило до самого моря, і вони споглядали з безпечної ви
соти, як потужні хвилі розбивалися об міцні укріплення. Деякі хвилі були настільки 
могутніми, що бризки від них долітали до людей на майданчику, заповненому ста
ровинними гарматами і ядрами до них.

-  Тату, а чому деякі хвилі такі сильні, що вода з них долітає аж до нас?
-  Молодець, що помітив. Хвилі бувають різні за своєю силою. Найпотужніша 

називається дев’ятий вал. Ось зараз він розбився, а тепер рахуй, коли він знову 
примчить.

На здивування Анатолія, наступна дев’ята хвиля також виявилася найсильнішою. 
Хлопець захопився їх підрахунком і зрештою запитав:

-  А чому вона називається дев’ятим валом?
-  Не знаю, але існує легенда, що дев’ятий вал, як найсильніша хвиля, несе смерть 

людям, які попали в шторм на морі.
-  Тепер я починаю згадувати і розуміти картину Айвазовського під цією назвою, 

-  сказала Оля.
-  А ти її бачила?
-  Лише на численних ілюстраціях.
Поруч був Музей сучасного мистецтва Гримальді, в якому експонувалася вели

ка колекція картин, малюнків, літографій і кераміки Пабло Пікассо. Поруч з його 
творами скромно примостилися невеликі експозиції інших митців, представників
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сучасного мистецтва. Оля і Павло відвідували музей по черзі. Павло пішов першим 
і дивувався з недолугих, як на його думку, витворів геніального майстра, а мати 
в цей час водила сина по оборонних спорудах. Він також попросився до музею. 
Повернувшись, Оля зауважила:

-  Тату, ми можемо привітати одне одного з тим, що і в нас у цю мить з’явився 
видатний художник.

-  Як це?
-  А ось так. Побачив Толя малюнки Пікассо і рішуче заявив, що і він таке нама

лював би запросто. А справді, чому цей художник та й інші так примітивно навіть з 
викликом до художньої форми тоді малювали? Що вони були нездатні намалювати 
щось путнє?

-  Та Пікассо чи Далі за якісь години малювли чудові портрети.
-  То чому ж вони опускалися до такої мури?
-  Тому, що реалістичне мистецтво у їхній час всім набридло, і вони шукали нові 

образи, ідеї, символи і техніку їх втілення в життя.
-  Як на мене, то краще вони не займалися б цим.
-  Як же не займатися, коли їхні картини продавалися за мільйони доларів.
-  Можу лише допустити, що твори таких ненормальних художників купували такі 

ж божевільні невігласи багатії.
Після прогулянки при шквальному вітрі всі добре промерзли. Тому повернулися 

до готелю.
-  Ну то що, відпочинемо й знову підемо оглядати екзотичні місця, -  запропонував 

Павло.
-  Ви як хочете, а для мене найприємнішою втіхою в цю холодюгу в розпал літа та 

ще й на півдні Франції буде гаряча ванна.
Оля рішуче попрямувала до неї.
Наступного дня знову було холодно, і вони вирішили майнути в Канни. Там мало

му найбільше сподобалася старовинна в’язниця, в якій, як запевнив його батько, в 
давні часи утримували піратів. Вони навіть побачили опудало пірата, який проби
вався крізь ґрати з підвалу на волю.

-  Тату, а це так колись було насправді, що тут тримали піратів, а вони тікали.
-  Було, сину, було. І пірати тікали, і розбійники, а їх знову ловили і повертали 

сюди.
-  От жаль!
-  Чому ж жаль. Якби вони залишалися на волі, то перебили б усіх, а потім і самі 

себе знищили б, то і людей на світі не лишилося б.
-  Та то, може, й так, а все-таки їх шкода, адже вони були такими сміливими і ба

гатими. А в кіно я бачив, що вони могли випити стільки горілки і не лягати відразу 
так, як ти, спати, а ще воювати цілими днями. Таких героїв тепер немає, -  гірко 
зітхнув Анатолій.

На третій день відвідали князівство Монте Карло і його столицю Монако. Почали 
огляд із замку князя. Він стояв на крутій горі й не справив особливого враження. 
Зате Анатолій не міг відвести погляду від яскраво і пишно одягнених гвардійців. 
Сподобалися йому і безліч старих гармат, які грізно нависали з крутих укріплень. 
Він запитав:

-  А чому це тут скрізь так багато укріплень і гармат?
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т .

-  А тому, -  відповіла Оля, -  що колись телевізорів та різних приставок з іграми до 
них не було, то князям, графам та іншим правителям було сумно, і вони для розваги 
воювали один з одним.

-  А потім ці війни перенесли на електронні ігри, і ти можеш знову повоювати за 
них та ще й перемогу здобути, -  додав батько.

Вони ще помилувалися садом екзотичних рослин, в якому їх особливо вразило 
надзвичайно багате зібрання кактусів. Проте знаменитий океанаріум відвідати не 
встигли. Тому згодом звозили Анатолія в Акватичний парк, який був неподалік 
Антибу в містечку Бйот. Не лише дитина, а й батьки із захопленням розглядали 
китів, акул, морських моржів і тюленів і дивилися виставу за участю останніх. Усім 
сподобалися і макети військових кораблів, виставлених у цьому ж парку. Анатолій 
також насолодився безліччю атракціонів, які розташувалися поруч. Сина аж розпи
рало від вражень і насолоди.

-  Ну, Толю, сьогодні ти одержав усі сто двадцять задоволень, -  зауважила мати.
-  А чому сто двадцять? Ти їх що, рахувала?
- 1 не рахувала, і не знаю, чому так кажуть. Нехай тато пояснить. Він, якщо і не 

знає, то щось вигадає.
-  Як не знаю, то і не вигадаю. Проте впевнений, що ти отримав велике задоволен

ня, тому що атракціонів було багато і різних.
-  А я ще не на всіх побував.
-  Ми маємо багато днів попереду, то й на інші сходимо.
Передчуття майбутніх розваг теж приносило втіху не меншу від тієї, що він одер

жав сьогодні.
Зрештою наступний ранок привітав їх чудовою сонячною погодою і ні про які 

атракціони та екскурсії не могло бути й мови. Проте Анатолій наполягав, але батьки 
і слухати не хотіли про це.

-  Ти що, хочеш, щоб ми повернулися додому такими ж білими, якими приїхали 
сюди? -  запитала мати, а батько додав:

-  То дід і баба подумають, що нас тут весь час тримали у Каннах у в’язниці для 
піратів.

Отже, потягли сина до моря. Прийшли туди доволі рано і відпочивальників було 
небагато. Батько почав навчати сина плавати. Вода була теплою, ласкавою і дуже со
лоною та добре тримала хлопця на поверхні. Тому навчання просувалося успішно. 
А ще він ставав батькові на плечі й стрибав у воду. Море привабило Анатолія так, 
що він забув і про атракціони. Народ навколо збирався негаласливий. Набридали 
лише чорношкірі продавці, які носили з собою різну біжутерію, окуляри від сонця, 
хустки та різні речі для купання і засмагання. Коли наші відпочивальники кілька 
разів відмовилися від їхніх послуг, ті до них уже не приставали.

Після купання ніжилися на сонці й милувалися вітрильниками, які швидко руха
лися вдалині з допомогою потужних дизельних двигунів. Поближче до обіду весь 
пляж густо покривався відпочивальниками. Переважна більшість із них майже без
перервно розмовляла по мобільних телефонах, і Павло з Олею лише дивувалися, як 
же це вони, купаючись, так довго могли обходитися без них.

Наступного дня їх здивував один молодик років двадцяти. Він сів майже біля мо
ря на гарне махрове простирадло, вийняв і включив невеликий магнітофон і під зву
ки досить приємної музики майже безперервно дудлив вино. їх вражало те, скільки
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він міг його випити. Дивлячись дещо зверхньо на навколишніх, молодик не купався, 
щоб освіжитися і, лише випивши кілька пляшок вина, зникав. Наступного дня вони 
пішли перекусити в місто і на розі двох великих вулиць побачили його. Він сидів, 
зігнувшись і вдаючи з себе каліку, просив милостиню. Його спите обличчя справді 
скидалося на змордовану пику каліки. Помітив і він їх, почервонів і вже більше на 
пляжі перед ними не виникав.

Через кілька днів знову зчинилася буря, і вони поїхали до Ніцци. Місто вразило 
їх своїми палацами, церквами, музеями і неперевершеним квітковим базаром. Та 
й багато сучасних будинків виявилися справжніми палацами і нагадували красиві 
архітектурні пам’ятки. Недалеко від вокзалу знайшли одну з найкращих російських 
православних церков за кордоном -  Собор святого Миколая. Звідси пішли до Музею 
образотворчих мистецтв, де, зокрема, оглянули кілька портретів своєї землячки 
Марії Башкирцевої: її автопортрет, портрети її брата Павла, мадемуазель Коен, 
молодої жінки і циганської дівчини. Там же довідалися з проспекта про трагічну 
долю молодої художниці, яка захворіла на сухоти і померла в двадцять чотири роки. 
Звичайно ж не могли оминути музеї Марка Шагала і Анрі Матісса. На місцевому 
кладовищі знайшли могили кількох французьких знаменитостей і Олександра 
Герцена. Анатолія прив’язали до себе обіцянками купити цікаві іграшки. Він муж
ньо тримався і лише по обіді наступного дня, коли Павло захоплено показував і 
розповідав про стародавні римські арени, амфітеатр і терми, малий благально за
питав:

-  Тату, а чи немає тут десь поблизу якогось стародавнього римського туалету? А 
то я попісять дуже захотів.

-  Ви ідіть шукайте туалет, а я сідаю ось на оцю лавку і кілька годин ви мене з неї 
не зрушите. Я вже находилася так, що ноги не лише гудуть, а й підгинаються. Тому 
ніякі дивовижі мене вже не обходять. Баста! -  запротестувала Оля, на що Павло 
відповів:

-  А ми можемо запросто все владнати. Пішли ось до цього кафе, що поблизу. 
Зайдемо до туалету, поїмо і потім ...

- 1 потім я вже нікуди не піду!
-  А я і не збираюся вас нікуди вести. Тут поруч зупиняється автобус, який їздить 

по мальовничих куточках міста. На ньому ми зробимо тривалу мандрівку, а там 
подивимося. Якщо будемо не в змозі далі оглядати місто, то повернемося до себе.

Після легкої перекуски і прогулянки на автобусі Павло заявив:
-  Знаєте, побувати в Ніці й не подивитися парку мініатюр буде злочином пе

ред Толею. Ми візьмемо таксі, -  швидко запевнив він дружину, перехопивши її 
докірливий погляд.

Парк мініатюр, в якому в дуже зменшених формах стародавніх і новіших пам’яток 
була представлена історія міста й околиць протягом чотирьохсот тисяч років, огля
дали батько з сином, а мати сиділа на лавці в тіні дерев і відпочивала до їх повернен
ня. Парк дуже сподобався Анатолію, і він не переставав дивуватися:

-  Навіщо було ходити так багато по місту, коли все можна було побачити у цьому 
парку?

-  А картини видатних митців, зображені на поштових листівках, можна було ку
пити в кіосках і не ходити по тих музеях, -  додала Оля.

-  А ось знаменитий рибний суп буябес можна скоштувати лише в місцевому
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ресторані. В проспекті запевняється, що в Ніцці його готують найсмачніше. Тож 
завершимо нашу мандрівку відвіданням рибного ресторану! -  запропонував Павло 
і побіг до стоянки таксі.

Зупинив його на відстані в шістсот-сімсот метрів від вулички з ресторанами. Він 
не міг оминути цю чудову частину міста, яка заворожувала своїми пишними каз
ковими готелями й палацами, які сяяли і вигравали фантастичними барвами у про
менях яскравих вогнів теплого літнього вечора. На Променаді дез Англе влилися 
в потік інших відпочивальників. Зліва вирізнялися своєю помпезністю готель кла
су люкс Негреску та інші пишні готелі й палаци. Справа мерехтіло і переливалося 
бірюзовими відтінками море. Від більшості шикарних готелів підземні переходи 
вели до їх пляжів. Купальників уже майже не було. Подекуди за столиками сиділи 
вишукано одягнені гості, яким офіціанти приносили страви з ресторанів. Павло і 
Оля вдивлялися в незнайоме і недоступне їм життя відпочиваючих мільйонерів. 
Анатолій скиглив чи скоро вони дійдуть до ресторану. Тато посадив його на коня.

Невдовзі дійшли до великої площі з красивими водограями, з якої завернули на не
величку вуличку, заповнену столиками від ресторанів. Вибрали один із них. У ньому 
готували два сорти буябесу: королівський і рибацький. Замовили обидва. Офіціант 
пояснив їм, що порція кожного розрахована на двох осіб і порадив взяти один з них. 
Вибрали рибацький, а з холодних закусок замовили салат по-ніціанському. Його 
принесли одразу з пляшкою білого вина, водою і кока-колою. Він був приготовле
ний з помідорів, цибулі, різних сортів перцю, сардин і варених яєць та щедро поли
тий оливковою олією. Порції були такими великими, що одним салатом можна було 
вгамувати голод. Згодом принесли спиртівку і поставили на неї казан з буябесом. 
У ньому була лише юшка, а зварені в ній риба, різних сортів їстівні ракушки, мідії, 
лангусти і креветки лежали в окремих тарілках. Сир, соус і сухарі з білого хліба 
також подали окремо. Мандрівники жахнулися від такої кількості їжі.

-  Ну що ж, бачили очі, що вибирали, їжте, хоч повилазьте, -  зауважив Павло.
-  Та хоч і не бачили, а їсти доведеться. Добре, що хоч Толі нічого не брали. Цієї 

юшки вистачило б на чотирьох дорослих.
Хлопець попробував салат і одразу від нього відмовився, а різні морські продукти 

і сухарі вмочав у соус і сир і запивав юшкою. Наминав він усе це за обидві щоки і 
вселяв батькам надію, що рибацьку юшку в королівській кількості вони таки спо
живуть. Для підняття апетиту взяли ще одну пляшку вина і з їжею таки впоралися. 
А потім декілька днів обмежувалися лише легкими закусками, чаєм і кавою. Опісля 
вони спробували буябес в Антибі та по дорозі додому в Марселі. В обох містах це 
були невеликі тарілки рибних супів зі скромними добавками інших морепродуктів, 
а в Ніцці вони отримали насолоду від справді благородної страви, хоч і називалася 
вона рибацькою. Який же то був королівський буябес? -  гадали вони і сподівалися 
іншим разом скоштувати і його.

Поступово Павло прокидався і свідомість повертала його з розкішних і сліпуче 
сяючих куточків французької Рів’єри до свого глухого краю, в якому в цей час па
нувала мерзотно-пакісна погода холодного, сирого й похмурого березня. Чоловікові 
здалося, що його вийняли з теплого південного моря і вкинули в холодну брудну 
калюжу. Це, мабуть, ще й тому, що в хаті було холодно і сиро. Він змерз і дрижав під 
ковдрою. Разом з тим відчув, що за приємними спогадами про закордонні ласощі 
йому захотілося їсти. Таке відчуття голоду з’явилося вперше за багато місяців і
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надихнуло на приготування вечері. Вирішив підсмажити картоплю з тушкованим 
м’ясом.

7. Чарівна і потрібна гостя

Розпалив грубу і заходився чистити картоплю. Постукали у двері. Гукнув, щоб 
заходили. У кімнату ввійшла і привіталася сільський фельдшер Світлана Черінько. 
Згадав, що вона на два роки раніше за нього закінчила школу, а отже була на два 
роки старшою. Проте зі свіжим і рум’яним від прохолоди обличчям жінка була 
свіженькою і привабливою. Не те, що він, спитий і виснажений глист у корсеті, як 
його називали останнім часом. Гостя заявила:

-  Я почула, що в мене з’явився новий пацієнт, то вирішила провідати. Що з тобою?
-  Може, не будемо говорити про неприємне при першій же зустрічі.
- 1 все-таки?
-  Депресія, тахікардія, хвора печінка, розлад шлунку, ну і повний занепад сил. 

Це -  основне. А побічних болячок і не перелічити. Так що їх вистачає, щоб невдовзі 
зіграти в ящик. То оце й прибув додому помирати.

-  Не поспішай на той світ. Кожна людина, якщо її не діймають страшні болі, думає 
про життя. А ти ще молодий і повинен отримати всю насолоду від нього. Ліки, зви
чайно, приймаєш?

-  Та приймаю по пригорщі на день. Проте правильно кажуть, що пішов на ліки 
та й пропав навіки. Щось вони мені не допомагають, навпаки, з кожним днем стає 
дедалі гірше.

-  Ну, а як щодо куріння і випивки?
-  Палити кинув, а пити -  ніяк не можу.
-  Після випивки сердечко тьохкає?
-  Ще й як!
-Гаразд!
-  Що ж тут гаразд?
-  Ну те, що я взнала про твій стан. Не панікуй! Передовсім потрібно заспокоїтися 

і постаратися не згадувати про свої болячки і негаразди. Ну і, звичайно, треба звести 
до мінімуму, а потім і зовсім кинути пити горілку.

-  Легко сказати. Адже французи кажуть: «Qui a bu Ьоіга».
-  Французької я не вчила, то скажи, що це значить?
-  Дослівно це перекладається так: «Хто пив, той і питиме», а по суті це означає: 

«Горбатого могила виправить». Так що і в прямому, і в переносному розумінні ки
нути пити я не зможу і скоро мені буде каюк.

-  Ну ті французи нехай кажуть, що хочуть, а ми за тебе ще поборемося. Тим 
більше, що я у цій справі руку добре набила. Проте, на жаль, у нас майже неможли
во відлучити п’яницю від горілки. А там теж, хто почав пити, то не може кинути?

-  Загалом французи п’ють в основному вино і від цього мало страждають. Я завж
ди дивувався, як це вони можуть щодня випивати за обідом, а обід там увечері, по
ловину пляшки вина.

-  Як половину?
-  А так, що іншу половину залишають на інший день.
-  Ну це вже не по-нашому, щоб на сльози щось залишати.
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-  Так. Ми з дружиною, коли відвідували ресторан у нашому готелі, то випива
ли пляшку вина повністю, а наші сусіди французи залишали половину на наступ
ний день. Ось ми й дивувалися один з одного. Я їм пояснював, що ми на сльози не 
залишаємо.

-  А вони що?
-  Дивувалися, що я так гарно вивчив французьку, а традицій їхніх так і не пере

йняв. Так що, як бачиш, вони п’ють часто, але у більшості своїй помірно.
-  Ну і вина там, мабуть, хоч залийся.
-  Звичайно, але вони смакують ним і не зловживають. А взагалі вино займає важ

ливе місце в їхньому житті. Тому і наведений мною вислів, і багато інших пов’язані 
з ним.

-  Ой, як цікаво! Назви ще хоч один.
-  Ну ось вони кажуть: «Le vin est tire, il faut le boire», що дослівно перекладається 

так: «Вино налите, його потрібно випити», а по смислу це означає: «Взявся за гуж, 
не говори, що не дуж».

-  А пиття вина, мабуть, сприятливо впливає на їхнє здоров’я.
-  Звичайно. Вчені встановили, що французи п’ють набагато більше вина, ніж 

американці, а тому набагато менше від них страждають на серцеві та інші недуги. 
Ті ж німці споживають набагато більше пива від американців і менше хворіють. А 
шведи п’ють набагато більше горілки від американців, але також менше хворіють 
від них на різні хвороби. Ті ж японці п’ють набагато більше саке, ніж американці 
віскі, а живуть набагато довше від них. Отже, американцям пиття будь-чого вихо
дить боком.

-  А як щодо нас і росіян?
-  Ось тут усі попередньо викладені закономірності летять шкереберть, бо українці 

і росіяни і п’ємо значно більше всіх, і помираємо у набагато більшій кількості.
-  Оце вже, що правда, то правда. Тому будемо стримуватися.
-  Чому ж. Я запрошую тебе випити і перекусити.
-  А що це ти надумав готувати на вечерю?
-  Картоплю з тушкованим м’ясом.
-  Почекай! Ось мені одна жінка, яку я лікую, дала каструльку котлет з картоплею. 

То ти їх підігрівай, а я принесу чогось квашеного. Горілка в тебе є?
-  Та привіз цілий ящик, -  здивувався Павло з цього запитання після рішучої заяви 

Світлани про необхідність кинути пити.
-  Тоді зачекай.
Невдовзі жінка повернулася. Поставила на стіл миску з квашеною капустою, за

правлену цибулею і политу олією, і попросила принести всю горілку. Павло приніс 
чотири пляшки. Вона відкоркувала їх, вийняла невеличку пляшечку з аптечною ети
кеткою і розлила її вміст по пляшках. Закоркувала їх принесеними з собою пробка
ми.

-  Що це ти додала до горілки?
-  Настойку кореня елеутерококу.
-  А для чого?
-  Ось вип’єш чарку, то забудеш де в тебе і те серце знаходиться.
-  Та не може цього бути! Цей же корінь є збуджувальним засобом, то тахікардія 

ще посилиться.
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-  Він збуджує тільки те, що потрібно, а серце заспокоює. Що ти так недовірливо 

дивишся? Це вже перевірено. Я прийшла ж тобі допомогти, а не ухоркати.
-  Ну ухоркаєш чи ні, а головне, що дозволяєш випити чарку. Таке лікування мені 

до вподоби.
-  Почнемо з приємного, а потім перейдемо на гіркі настоянки.
Випили по чарці й взялися до їжі.
-  Наливай ще по одній! -  запропонувала згодом Світлана.
-  А не буде забагато? -  дивувався Павло.
-  Перевіримо. Для чистоти експерименту потрібно випити дві, а то і три чарки. Я 

ось майже не п’ю, а для того, щоб заохотити тебе, як бачиш, хилю на рівні з тобою.
-  Ну заохочувати мене до цього не потрібно. Сам хилю із задоволенням. А може, 

ця суміш мені й потенцію поверне? -  підбадьорений випитим і вже дещо захмелілий, 
запитав Павло.

-  Допоможе і в цьому й іншому, але не відразу. Ти ще хлопець молодий, то скоро 
вичухаєшся і будеш бігати за жінками, як молодий півень за курками.

-  Не знаю як буде надалі, але ти підняла мені настрій і вселила надію. А надія, як 
казали древні римляни, є останньою втіхою в нещасті.

-  Приходь завтра зранку до мене в медпункт. Я тебе огляну і приготую лікарство з 
наших трав. Я впевнена, що настойка з них, наші чисті продукти і свіже повітря тобі 
допоможуть, а заодно і виведуть з організму всю ту хімію, якою тебе нашпигували 
київські лікарі. А зараз відпочивай. Сердечко як?

-  Мовчить. А може б ти дала мені якогось настою з трав, щоб я кинув цю звичку, 
яка таки зведе мене в могилу.

-  Це не важко. Можна дати суміш полину і чебрецю.
-  То такий настій буде гіркий до безтями.
-  А горілка не гірка?
-  Гірка та пити її солодко.
-  Ще можна приготувати напій з любистку. Після нього тебе потягне в Ригу, але 

він точно допоможе.
-  Ти диви! А я гадав, що його використовують для чарів.
-  Ти маєш на увазі слова пісні: «Ґандзю моя, Ґандзю мила, чим ти мене обпоїла? 

Чи любистком чи чарами, чи солодкими речами?»
-  Саме це.
-  Пісня -  то одне, а життя -  інше. Проте найкраще спробувати кинути пити само

му.
-  А як це зробити?
-  Передовсім не зловживай випивкою, а як випаде випити, то пий лише цю, за

правлену мною, горілку. А ще спробуй перейти на сухе червоне вино, яке, якщо його 
пити в помірних кількостях, як це, за твоїми словами, роблять французи, сприяє 
лікуванню алкоголізму. У 1903 році у Тифлісі навіть брошура була надрукована на 
цю тему.

-  А ти звідки знаєш?
-  Читала її в Центральній науковій бібліотеці в Києві. Я цією нагальною для села 

справою займаюся серйозно.
-  Я сам багато читав про цілющі властивості червоного вина.
-  А що саме?
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-  Французи вважають, що якщо пити його помірно, то воно виведе з організму солі 
важких металів, шкідливий холестерин, уповільнить процес старіння і запобігатиме 
захворюванню на рак. Проте я боюся, що в моєму стані воно допоможе мені як 
мертвому припарка.

-  Лягай відпочивати і не бери дурного в голову. Я ще ось принесла пучок мате
ринки. То ти її заварюй як чай і пий. Ця травка-муравка лікує багато хвороб, зо
крема печінку. Чай з неї заспокоює також нервову систему і поліпшує сон. Отже, 
спокійного тобі сну!

Чаю з материнки він того вечора не пив, але на превелике його здивування, сер
дечко мовчало, і він гарно спав усю ніч і навіть проснувся, лежачи на лівому боці.

Пішов до фельдшерського пункту десь годині о десятій, знаючи, що в селі лю
ди встають вдосвіта і йдуть до лікаря зі своїми болячками рано. У своїй кімнаті- 
кабінеті Світлана була вже одна, одягнена в білий халат, а на голові -  біла хустина. 
Лікарська уніформа підкреслювала її зосереджений вигляд. Він пильніше вдивлявся 
в неї при денному світлі. Це була чорнява жінка середнього зросту з ладним станом. 
Покрите невеличким ластовинням продовгувате обличчя сьогодні було зосередже
ним, і лише променисті карі очі надавали йому привітності. Прослухавши чоловіка 
та вивчивши принесені ним результати аналізів, вона заявила, що у нього немає 
серйозних негативних органічних змін в організмі.

-  А що вони означають ті негативні органічні зміни?
-  Ну коли, наприклад, від пиття настає цироз печінки або тебе будь-якої миті може 

схопити серцевий напад, або ...
-  Ой, уже і так достатньо. Більше не лякай.
-  Гаразд! Спробую поставити тебе на ноги, козаче, своїм зіллям. Що від тебе 

потрібно, то це -  воля.
-  Та де ж її взяти, як я її давно втратив?
-  Послухай! Ти ж освічений чоловік і знаєш, що у людини є свої, лише їй властиві 

ознаки. Серед них чи не найголовнішою є саме воля. Без неї людина стає ганчіркою, 
якою інші користуються як їм заманеться. Отже, хочеш знову стати справжньою лю
диною, бери свою волю в кулак і за її допомогою повертайся до нормального життя.

-  Легко сказати.
-  Проявиш волю, то вилікуєшся, станеш здоровим і будеш насолоджуватися всіма 

приємними втіхами життя.
-  А що ще потрібно робити, крім пиття зілля і загнуздання волі?
-  Починай потроху ходити, збільшуючи відстань прогулянок. А потім переходь 

до повільних пробіжок. З настанням тепла розпочнеш обтиратися теплою водою, 
поступово знижуючи її температуру. Ну і спробуй звести випивку до мінімуму і пий 
лише заправлену мною горілку, якщо вже неможливо буде відмовитися від чарки. 
І ще одне. Це вже може здатися тобі вигадкою сільської чаклунки, але спробуй і це 
робити. Піди в сосновий ліс. У ньому ростуть де-не-де дуби, берези та інші листяні 
дерева. Бажано знайти якесь дерево, яке тобі найбільше сподобається. Роздягнися 
зараз до сорочки, а по теплі і до трусів і, притулившись до нього, постій так хви
лин двадцять. Воно передасть тобі частину своєї сили, почерпнутої з глибин рідної 
землі.

-  Ну це вже точно, якщо хтось побачить мене у такій позі, то назве пришелепува
тим та ще й по селу рознесе цю новину.
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-  А ти пошукай дерево десь у гущавині. А хтось набреде, то скажеш, що втомився 
і прихилився до дерева перепочити. І заходь, якщо будуть якісь проблеми. Та й так 
приходь! Ще не забув, де моя хата?

-  Та ні. А ти одна живеш?
-  Одна. З чоловіком вже давно розлучилася, а мати глядить дітей у свого сина, а в 

мого молодшого брата, на Донбасі. Ну а батько помер.
-  Ну що ж, у цій глушині нам сам Бог велів спілкуватися. А то я один скоро 

здичавію, завию і подамся в ліс.
-  Хіба до тебе ніхто не заходить?
-  Інколи дядько Дмитро. Скаже пару слів та і йде. А то заходив Володька Гордієнко. 

Ну його цікавить лише чарка та теревені.
-  Нічого, ось поправишся, то знайдуться нагальні справи і потрібні люди, з якими 

ти їх робитимеш. То й веселіше стане.
Павло попив кілька днів зілля і йому стало ще гірше. До того ж і примарні сни по

чали тривожити частіше. Якось приснилася йому часто бачена раніше по телевізору 
реклама. Починалася вона з гучного оголошення: «Війну з випадінням волосся 
виграно!» Далі рекламувалася якась «Плацент формула», яка спричиняла ріст на 
голові товстого гумового волосся з білим сердечником. Йому привиділося, що він 
прокинувся і злякався, бо все його обличчя заросло тим гумовим волоссям. Коли 
проснувся, то провів по обличчі рукою і з полегкістю переконався, що нічого на 
обличчі не було, крім своєї непоголеної щетини, якій він по-справжньому зрадів.

Коли прийшов до Світлани на прийом і повідомив про свої нічні сни-жахи, вона 
вислухала його досить спокійно, а згодом відповіла:

-  Я забула тебе попередити, що при лікуванні травами попервах хворий почуває 
себе ще гірше. Це зумовлено реакцією організму на виведення з нього токсинів та 
різного хімічного сміття. Щодо тієї реклами, то вона настільки настирлива, що від 
неї і в здорової людини з’являються глюки. Ну а жучки привиджуються багатьом 
п’яницям. Це вже я добре знаю, а ти вже вибач мене за те, що й тебе до них зараху
вала.

-  Та що там вибачатися. Воно так і є.
-  Але не панікуй і продовжуй пити настойку. Я впевнена, що з часом вона тобі 

допоможе. Передусім пройде розлад шлунку, нормально запрацює печінка та інші 
органи, а за ними зникнуть і тривожні сни.

-  Чому це так?
-  Тому що нетравлення шлунка і розлади печінки негативно впливають на психіку. 

Звідси й неприємні сни та різні галюцинації.
Павло із задоволенням посміхнувся.
-  Що це ти так приємно посміхаєшся? Переконала?

-  Не знаю, але мені приємно чути, що ти так вільно оперуєш медичними термінами 
українською мовою.

-  Ну я ж сільський інтелігент, то повинна бути на висоті.
- 1 коли ж мені стане краще?
-  Лікування травами потребує певного часу.
-  Скільки?
-  Це залежить від стану організму. Але моє зілля і фізичні вправи допоможуть 

тобі вилікувати і тіло, і психіку. Я впевнена.
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-  Мені б твоя впевненість. Проте діватися нікуди, то питиму.
-  Нічого, тримайся! Як говорять, важко в лікуванні -  легко в гробу.
-  Ти що, знущаєшся з мене?
-  То ти ж надумав помирати, то хоч заспокою тебе гарною перспективою.
-Дякую! Але тепер, коли почав спілкуватися з тобою, то те бажання пропало.
-  Спасибі за комплімент! А в тебе все буде гаразд, адже ти ще молодий, а молодий 

організм нестримно прагне стати здоровим і стає, якщо його штучно не вбивати 
тією ж горілкою.

-  Ну що ж, буду йому допомагати твоїм чарівним зіллям.

8. Близька рідня і сусідка

Настала субота, а вона, як мовиться, -  не робота. Та він і так щодня байдику
вав. Проте сьогодні зустріч з родичами означала приємну зміну у його сумному 
існуванні. Він уже й не пам’ятав, коли востаннє бачив сестру Зіну, зятя Гришу бачив 
лише на їхньому весіллі, а небогу Лєну ще взагалі не бачив.

Павло подався до магазину купити цукерок небозі та хліба, масла і ковбаси собі. 
Було близько десятої години ранку. Вперше за час його перебування вдома світило 
яскраве сонце і омивало щедрими променями село. Воно лежало в широкому видо
линку й тягнулося вздовж однієї довгої вулиці. Та її частина, на якій він мешкав, бу
ла зараз по правий від нього бік. Вона піднімалася метрів на сім-десять над дорогою 
і була піщаною. Ґрунт на городах також складався з піску, і ніяке угноєння не могло 
перетворити його на чорнозем. Всюдисущий пісок і городина безжально поглинали 
гній. Далі праворуч за городами на піску ріс сосновий ліс, а вже за ним розкинулися 
невидимі звідси неосяжні луки, помережані ріками і поцятковані озерцями.

Ліва частина вулиці спускалася до болота. Перед садибами теж стояли невеличкі 
болітця або калюжі. Через них господарі проклали містки з щебеню. Хати та інші 
будівлі побудували на насипаних з піску пагорбах. За ними лежали городи з масним 
чорноземом. Далі за болотом виднілися тьмяно-коричневі від торішньої трави луки, 
а вже за ними чорніло пасмо листяного лісу. Поділене дорогою село лежало в різних 
зонах ґрунтів, лісів і навіть клімату. Бувало так, що на піщаному узвишші стояла со
нячна погода, а навпроти ішов дощ. Отже, можна було за кілька хвилин перетнути 
вулицю і потрапити в іншу кліматичну зону.

Магазин відстояв від його хати на відстані якихось шестисот метрів і містився в 
зоні піщаних земель, соснового лісу й сухого мікроклімату. Перед ним виднілася 
життєрадісна весняна картина, якій так не вистачало жанрових сцен, тобто 
присутності людей. Вони вже попоралися і займаються хатніми справами. Павло 
знав це, одначе його вразила безлюдність села, яка особливо впадала в око у цей 
теплий сонячний день. Тому все навколо нагадувало сюрреалістичну картину яко
гось поселення, яке вразила нейтронна бомба. Коли ж, як не в цей час, думав він, 
потрібно виходити надвір і отримувати насолоду від щедрого весняного дарунка 
сонця, веселого дзюрчання струмків і теплого прозорого повітря. Тим паче, що це 
був перший такий світлий і радісний день.

Довкола багато чого змінилося на гірше від часу останнього його перебування тут, 
і все єство Павла не могло примиритися з цим гнітючим проявом поступового і не
впинного занепаду. Село лежало від Києва на відстані якихось двохсот кілометрів,
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а здавалося, що знаходилося на іншому континенті. І він сам немовби попав із 
сучасної привабливої міської цивілізації у давнє минуле застою й руйнації.

-  А чи варто було взагалі рипатися в інший світ, вступати в інститут, навчатися і 
займатися якоюсь справою, -  далі розмірковував чоловік, -  коли все так рухнуло і 
безжалісно зруйнувало здобуте. Жив би собі в селі, тримав би добре господарство 
і не страждав би як зараз. - 1 тут же відповів собі: -  Ні! Людина створена для того, 
щоб прагнути і досягати якихось висот, і він багато чого здобув у своєму житті. 
Одне те, що він вивчив мову і культуру іншої країни й отримав неабияку насолоду 
від близького ознайомлення з нею, було неабияким досягненням, заради якого варто 
жити. А тепер потрібно спробувати повернутися, хоч уже не до такого, але хоча б до 
цікавого і повноцінного життя.

Зрештою дійшов до магазину. У ньому зустрів ту ж продавчиню Валю, яка тут 
працювала стільки, скільки він її пам’ятав. Зараз їй було років шістдесят. Вона веш
талася одна, впізнала його і запитала:

-  Надовго до нас завітав?
-  Та ось, сподіваюся, підлікуюся та й назад до Києва подамся. А як ні, то тут 

навіки і залишуся.
-  Ну ти ще молодий, то поправишся. А що ж у тебе таке?
-  Та всіляких болячок навалом, а разом -  одна важка хвороба. А як ви поживаєте?
-  По-різному. Ось магазин приватизувала, то копійка крутиться. Молоді безробітні 

п’яниці не здатні на якусь допомогу, а старі випивохи пенсії полупають і все тут 
пропивають. Так що доход є і жити було б можна. - 1 далі, тяжко зітхнувши, добави
ла: -  Якби ж то не свій п’яниця.

-  Що, все спускає?
-  Еге ж, так би я йому і дала спускати! Так як нап’ється, то й ганяє кругом хати.
-  То виженіть його. Він же у вас, здається, в приймах.
-  Та так. Хата моя. Проте із-за дітей не виганяю. Вони в Лубнах працюють. То 

він, бісова душа, як діти приїжджають, то такий тихий та сумирний, що хоч до рани 
прикладай. А діти за поріг, то він -  за палицю. Правду люди кажуть, що з п’яницею 
жить, то -  свій вік загубить.

Павло поспівчував жінці, яка мешкала недалеко від нього -  біля Гордієнків, 
і зробив замовлення. Коли Валя викладала покупки на прилавок, він здивувався, 
настільки той був подряпаний.

-  Це ви ножем так його пошкрябали чи він такий старий?
-  Ні те, ні друге.
-  А що ж?
-  Та то п’яниці так жадно здачу хапають, що нігтями подрали.
Він час від часу поглядав через вікно на будинок родичів, який стояв наліво на

вскоси через дорогу на чорноземній частині вулиці. Зрештою угледів, як гості 
підкотили до нього легковиком. За півгодини подався і він, прихопивши цукерки, 
горілку і вірменський коньяк. Привітався з усіма і розцілувався з сестрою. Зіна була 
пізньою дитиною і мала двадцять сім років. Лєні було чотири роки, а Гриші років 
тридцять два. Дядькові й дядині було уже за шістдесят. Дядько був невисоким ко
лись кремезним і чорнявим, а тепер уже сивим, але ще міцним чоловіком. Дядина 
Марфа теж була сивою, смуглявою і худою. Павло згадував свого високого русяво
го батька і дивувався, якими різними виявилися рідні брати, немовби були дітьми 
від різних батьків. На відміну від батька, який багато часу проводив на рибалці чи
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полюванні, а вдома за книжкою чи біля радіо, дядько завжди порався біля господар
ства, майстрував і будував. Ось і цей будинок перебудував недавно, і велика кімната 
світилася білими стінами, чистими рушниками і меблями у яскравих променях сон
ця, що лилися через широкі вікна.

Павло віддав Оленці цукерки і поставив на стіл коньяк і пляшку своєї заправленої 
Світланою горілки. Гриша взяв коньяк у руки.

-  А, армяшка, -  зневажливо кинув він, немовби цей коньяк уже давно набрид йо
му. На горілку він і не поглянув.

-  Льовкий напій цей коньяк. Спасибі, небоже, що приніс, то й ми його кой в який 
раз покоштуємо, -  спробував згладити недолуге зауваження зятя дядько, розглядаю
чи етикетку на пляшці.

-  Як працюється? -  поцікавився Павло у прибулих. -  Безробіття не загрожує?
-  Мені ні, бо я ж бухгалтер. Навіть, коли завод не працював, то якийсь облік ве

сти потрібно було. А Гриша помучився у пошуках роботи. Якби не мої батьки, то 
сутужно прийшлося б.

Зіна нагадала йому про добре укорінену в сільській місцевості традицію допома
гати дітям у місті харчами.

-  А ти, Гришо, де зараз працюєш?
-  Механіком в автомайстерні, то ось і собі сяку-таку машину зліпив.
Жінки накрили на стіл. За звичаєм всі страви поставили відразу. Тут була смажена 

риба, капусняк, печеня зі свинини. Все було з печі й парувало у товстих глиняних 
мисках, які довго тримали тепло. Гості привезли шпротів, оселедців і різних ковбас. 
Ну і, звичайно, тут же стояли квашені огірки, капуста і помідори. Хліб був білий, 
домашній.

-  Ну, при такій закусі можна, як казав той батюшка, пити до безкінечності, -  із 
задоволенням потирав руки зять.

-  Ти дивись мені не дуже розганяйся, а то ще батькам потрібно допомогти. Хоч 
дров з батьком нарубаєте, -  зауважила дружина.

-  Це ми зробимо завтра, а зараз будемо рубати все на столі.
Зять потягнувся за чайником із самогоном. Налив собі, батькові у стакани, а 

жінкам у невеликі чарки. Павло наповнив свою чарку принесеною з собою горілкою. 
Дядько і дядина накладали свіжов’яленої риби і варену ковбасу, а діти і Павло наля
гали на домашні страви. Оленка їла все підряд. їй особливо подобалося приїжджати 
до села: тут їй і смачну домашню улюблену страву приготують і на санчатах вона 
досхочу накатається, і домашню худобу та птицю погодує і сама перебувала в центрі 
уваги. У своєму віці вона була для всіх розвагою. Ось і зараз Павло запитав, як їй 
там у садку.

-  Гарно. Там ми гуляємо, танцюємо і співаємо ось таку пісню : «Танцювала риба з 
раком, а петрушка з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком».

-  А ти з ким танцюєш?
-  З Славком.
-  Він добре танцює і гарний хлопець?
-  Танцює він непогано, але то така зараза: тільки що, так і б ’ється.
-  Ти її питай, питай, то вона таких слів наговорить, що і в селі на вулиці не почуєш. 

Міські діти приносять з дому в садок багато чого поганого, що чують від батьків. А 
що при дітях сказано, те сказане для всіх. І пісні пам’ятає не ті дитячі, що розучують 
у садку, а принесені -  розгульні, -  пояснювала Зіна.
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Ввійшли чоловіки і всі сиділи за обідом ще так довго, що можна було й вече
ряти починати. Та вже не залишалося місця ні на випивку, ні на закуску. Павло 
поцікавився, чому горілку наливали з чайника.

-  А то у нас такий звичай пішов з виряджання хлопців до армії, -  пояснила дя
дина. -  Були часи, коли за пиття карали і навіть до тюрми саджали. То наливали 
горілку в чайник, підкрашували її чимось і пили як компот, особливо на дорогу на 
зупинці автобуса.

-  Тобто гладили рекрутам дорогу, -  уточнив дядько і запропонував: -  Давайте по
дивимося телевізор, ще трохи погомонимо та й ляжемо спати, щоб завтра таки щось 
зробити.

Павло послався на втому, подякував за пригощання і подався додому. Нашвидку 
протопивши грубу, поліз на піч. Заправлена Світланою горілка діяла навдивовижу 
позитивно і серце не нагадувало про себе.

Згадав, як колись читав, що Шаляпін, син Толстого і Рахманінов один час дуже 
гуляли. Могутнім мужикам Толстому і Шаляпіну від тієї пиятики не сталося нічого 
злого, а Рахманінов допився до білої гарячки і ніякі лікарі не могли допомогти йому. 
Тоді він зібрався і поїхав до себе в маєток помирати. Там його й вилікував травками 
простий сільський фельдшер. То, може, й мене Світлана також вилікує своїм зіллям, 
-  сподівався Павло.

9. Біда одна не ходить, а з собою й горе водить

Надія і випите швидко і міцно його приспали, але прокинувся рано і не знав, чим 
себе зайняти. Спробував читати французьку, а потім українську книжку. Незважаючи 
на те, що обидві були цікавими, читання невдовзі втомило його, і він облишив його. 
Наявність книжок є заміною їх читання, виринуло в пам’яті чиєсь висловлювання. 
Намагався згадати, хто це сказав, та так і не зміг. Пам’ять зраджувала його, і це у 
поєднанні з поганим фізичним станом навіювало розпуку і невеселі спогади.

Після повернення з Франції на них чекала новина. Батька Олі посилали 
співробітником Постійного представництва України при Відділенні ООН та інших 
міжнародних організацій у Женеві. їхати треба було десь за місяць. Проте вже зараз 
він нічим не міг пособити зятю у дешевому розмитненні його електронного імпорту. 
Тепер потрібно було давати хабарі, на рівні з іншими постачальниками боротися за 
ринок. Необхідно було проявляти справжнє підприємництво, тобто вміння крутитися, 
полагоджувати справи і проявляти при цьому справжню винахідливість і хоробрість. 
Недарма ж французьке слово «entreprenant» означає не лише підприємливий, а і «за
повзятий», і «хоробрий». Як не гірко йому було це усвідомити, але у нього таких я- 
костей не виявилося. Нависла загроза втрати будь-яких прибутків. Думали, гадали з 
тестем, чим би зайнятися таким, щоб можна було і надалі заробляти, та так нічого й не 
придумали. Бізнес Павла почав занепадати, а його заробітки звелися нанівець.

Проте, як кажуть, біда одна не ходить, вона з собою і горе водить. Якось сидів він 
з матір’ю біля телевізора і вів з нею неквапливу розмову, не відриваючи погляду від 
цікавої передачі. Раптом йому здалося дивним те, що мати перестала підтримувати 
розмову. Глянув на неї і обімлів. Вона схилилася на бильце дивана, а з її рота текла 
слина з кров’ю. Кинувся до неї і схопив за руку. Пульс не відчувався. Лікарі швидкої 
зафіксували смерть від інсульту. Він відвіз її у Лісове і поховав поруч із батьком.
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Про похорони повідомив тітку Людмилу. Вона приїхала одна. Сказала, що чоловік 
її теж помер, а дочки вивчилися в Полтаві на кравчинь та там і залишилися. Обидві 
вийшли заміж і старша має сина, а молодша -  дочку. Вона не так побивалася за втра
тою сестри, як розповідала про важке життя своїх дітей та онуків і просила Павла 
допомогти їм. Павло на її прохання ніяк не відреагував.

Із втратою матері все в нього покотилося ще швидше вниз похилою площиною. На 
кордоні вантажівку чи трейлер не пропускали без доброго хабара. Причин затрим
ки на митниці було небагато: неправильно оформлені документи або несправність 
автомобіля. І те й інше встановлювали самі митники без найменшої можливості 
іншої незалежної експертизи. Пробував розмитнити товар уже в Києві. Там також 
чіплялися до документів, а коли він підтверджував їх точність, то справляли таке до
даткове мито, що про прибутки годі було й думати. Вислів «не помажеш, не поїдеш» 
став всеохопним законом створеного в Україні корупційного капіталізму. Давши 
хабарі, Павло пробував продати свій товар дорожче, щоб мати хоч якийсь прибуток. 
Проте його ніхто не хотів брати за таку ціну.

Бізнес завдавав збитків, а він тримався за нього з одержимістю, хапаючись за про
даж то одних, то інших товарів. Останнім, чим він займався до повного банкрутства, 
був продаж шкільних зошитів і канцелярських товарів. Його товариш Валерій Галка 
пропонував йому ще раніше все кинути і повернутися до викладання та перекладів. 
Адже висококваліфікованих перекладачів не вистачало. Та він уже не був упевне
ний, що з цим зможе справитися, бо через невдачі почав пити і був не в формі. На 
одну зарплату Олі прожити було неможливо. Вони не повідомляли батькам Олі про 
його невдачі й ніякої допомоги не просили. Та й соромно було її просити, адже зар
плата у нього була невисокою. Всі відвернулися від нього, і лише один Валерій ще 
позичав гроші. А оскільки він не міг їх віддати і тратив їх не на справу, а на випивку, 
то невдовзі й товариш перестав позичати. Павло ж продовжував топити своє горе в 
горілці, а щоб роздобути на неї гроші, то почав цупити і продавати прикраси дружи
ни і монети сина з колекції, яку він сам і започаткував. Знав, що чинить як останній 
негідник і злодій, але бажання випити і забутися перемагало всі інші почуття.

Якось у Олі на роботі була вечірка, і вона вирішила почепити на себе деякі при
краси. Відкрила шкатулку і побачила, що їх залишилося як кіт наплакав. Кинулася 
до колекції монет сина. Вона також розтанула. Негайно зібрала жалюгідні залишки 
ювелірних виробів та монет і відвезла їх до подруги. На його здивування, бучної 
лайки не вчинила, а лише запитала з гіркотою в голосі:

-  Як же ти міг таке вчинити?
Він лише мовчав від сорому і ніяк не міг зупинити своє падіння і деградацію як 

особистості. Оля, хоч і переживала, проте трималася стійко і все ще вірила, що він 
таки знайде в собі сили і повернеться до нормального життя. Павло час від часу 
знаходив якусь роботу, але вже не міг перестати пити, а отже і цупити з дому речі: 
книжки, привезені з-за кордону сувеніри, які дружина не віднесла до подруги. Зараз 
йому це згадувалося і пекло вогнем розкаяння і сорому. Крадіжка у своїх була оста
точним ганебним падінням і одним з найбільших гріхів. Хоча те, що він крав десят
ками тисяч у держави, а отже і в своїх людей, було не лише загальноприйнятою  
практикою, а й розглядалося як нормальне ведення бізнесу. А ділки, які вдаються до 
цього, вважаються почесними людьми. Оскільки він часто пив, то не міг втриматися 
ні на одній роботі.
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І ось вони пішли на день народження Валерія. Той не полюбляв гучних відзначень 

і запросив лише ще одну пару. Стіл був багатий, але з міцних напоїв стояло лише дві 
пляшки горілки. Господар знав згубну пристрасність свого товариша до неї і обме
жив випивку. Тієї кількості горілки при гарній закусці виявилося замало і перед про
щанням Павло затягнув пісню, яку вони жартівливо співали один у одного в гостях:

Що то за господар, що то за Хома? Гості йдуть додому, випити нема.
Переглянувшись з дружиною, Валерій вийняв з бару пляшку коньяку. Налив 

по чарці й поставив пляшку назад до бару. Перед поверненням додому Павло за
йшов до туалету. Коли зробив свою справу, то угледів на поличці почату пляшку 
технічного спирту. Інстинктивно схопив її і приклався до неї. Відразу ж йому стало 
зле: його виривало, а живіт проймали нестерпимі болі. Всі бігали навколо нього і 
запитували, що з ним сталося. Від сорому він не міг признатися, незважаючи на те, 
що в очах дружини і сина застиг переляк. Та і господарі не на жарт перелякалися. 
Покликали знайомого лікаря, який мешкав поблизу. Лікар оглянув його і сказав, що 
за всіма ознаками, у нього харчове отруєння.

-  Та не може цього бути! -  вигукнула з обуренням господиня. -  Я все приготувала 
із свіжих продуктів. Та і їли ми усі разом одне і те ж.

Стан Павла різко погіршувався. Викликали швидку допомогу. В лікарні зробили 
аналізи і встановили, що він отруївся технічним спиртом. По поверненні з лікарні 
Оля зустріла його осудливим поглядом і заявила:

-  Я вибачала тобі все і могла б ще вибачити. Але те, що ти не сказав нам правди і 
так перелякав мене і сина, я тобі ніколи не пробачу. Я подаю на розлучення.

Це вдарило його як обухом по голові. Проживання з Олею він вважав даністю на 
все життя, що б з ним чи з нею не трапилося. І ось така її заява. Від несподіванки 
він на якийсь час навіть перестав пити. Благав дружину вибачити його і клявся, що 
виправиться і таке інше. Та Оля була невблаганною, і вони невдовзі розлучилися 
та розміняли квартиру. Олі дісталася трикімнатна, а йому -  двокімнатна. Саме тоді 
й схопило серце. Так що і речі в нове помешкання йому перевіз Валерій з товари
шами. Він же влаштував йому обстеження у гарній клініці. Терапевт сказав, що в 
нього порушені функції майже всіх органів. Виписав ліки і порадив змінити звичне 
середовище і спосіб життя. Кращого місця, ніж його глухе і Богом забуте село і при
думати було важко. І ось він тут.

10.1 знову гості

Ще було темно, як до нього заскочила Зіна. Запитала про здоров’я.
-  Та так собі, -  відповів.
-  Ну, до нас дійдеш?
-  Хіба що з твоєю допомогою.
-  Допоможу. Я зі своїм коханим набула доброї практики тягати п’яного. Ну а 

немічного, гадаю, водити легше.
Павло дійшов сам. На столі стояли ті самі холодні закуски, що і вчора. Лише 

посередині шкварчала засмажена на салі яєчня.
-  Ну що, поправитеся? -  доброзичливо запропонував господар.
-  Само собою, -  відповів зять.
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Павло промовчав, хоча випити страх як хотілося. Зіна гримнула на чоловіка, щоб 
той не напивався, бо, мовляв, ще ж дрова потрібно пиляти і рубати. Випили по парі 
чарок коньяку і гарно закусили. Зіна поставила чайник закип’ятити воду на чай і 
каву. Дядько і тітка від них відмовилися, а Павло попросив кухоль кисляку. Один 
Гриша спробував каву і поскаржився, що вона якась різка і неприємна.

-  Та то тобі з похмілля, -  відповіла Зіна і налила й собі чашку кави, розколотила її 
і попробувала, а потім зойкнула:

-  Ой Боже мій, що ж це я наробила!
-  А що? -  запитали всі в один голос.
-  Та це ж я поставила і скип’ятила самогонку.
-  Ну тоді сама будеш пиляти і рубати дрова, а я пішов відпочивати, -  заявив її 

чоловік.
-  Нічого. Надворі хміль швидко пройде. Та і випив ти небагато.
Всі посміялися з такої її необачності. Павло вибачився, що не в змозі допомогти і 

зібрався додому. Дядько, дядина і сестра співчутливо і з жалем подивилися на нього. 
Цей жаль до нього, як до каліки, боляче кольнув його в серце і біль довго не вщухав.

Перед вечором зайшли Зіна і Грицько попрощатися. Він хотів був накрити на стіл, 
але вони відмовилися. Мовляв, тільки що перекусили на дорогу. Пригостив їх ка
вою «Nescafe: Gold de lux». Кава настільки їм сподобалася, що Грицько просив за
лишити йому ще хоч трішки на майбутні відвідини. Павло пообіцяв. У нього було 
ще дві невідкриті банки, але він не став дарувати одну з них. Гадав, що коли вона 
е в Києві, то, напевне, продається і в Черкасах. А подружжя так і не запитало його, 
а чи не купити йому щось у місті. Тому сам попросив привезти два батони ковбаси 
«Московська». Він попрощався з ними і, згадавши пораду Світлани, похилив поволі 
на прогулянку до лісу.

Ідучи городом, згадав, як вони з матір’ю вибирали картоплю, а ввечері пекли її. 
Потім виносили з хати маленький столик, хліб, малосольні огірки і сіль, рвали цибу
лю і вечеряли. Було так приємно після важкого трудового дня розслабитися і поїсти 
неймовірно смачну картоплю вприкуску з огірками і цибулею. Правильно, таки лю
ди кажуть, гірко поробиш -  солодко з ’їси. Навіть ту ж цибулю.

У сосновому лісі ще блукало проміння вечірнього сонця. Під ногами шерхотів на
половину розталий сніг, а вгорі виспівували якісь пташки і каркали ворони. На свій 
сором, він не міг згадати назви пташок, які зараз супроводжували його своїм співом. 
Наткнувся на галявину з дубами, акаціями і березами. Згадав, що Світлана радила 
вибрати якесь дерево і, роздягнувшись, притулитися до нього. Акації взагалі не вва
жалися в селі корисними деревами. Так собі, колючки та й годі. Хоча для палива во
ни й були підхожими, бо, як і соснина, горіли сирими. Берізки вигляділи ошатними 
і привабливими, але ж дуби були міцними і статечними. Тому вибрав молодого дуба 
і, розстебнувши куртку, притиснувся до нього передньою частиною тіла. Постояв 
декілька хвилин, зняв куртку й притулився до стовбура ще спиною. Від цього тіло 
пройняло холодом та і тільки. Ніякого полегшення не відчув. Подумав, що для цьо
го, мабуть, потрібно довго пригортатися до дерева, можливо, так, щоб і зростися з 
ним. Тоді, може, й станеш здоровий як дуб. Проте дубом навряд чи варто ставати, 
навіть міцним, бо що не говори, а дурня називають таки дубом.

Повернувшись додому, згадав, що вони з мамою завжди прибивали до стовпа 
чи дерева підкормку для птахів. Хоча зима вже відходила, але ще лежав сніг і пта-
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шок потрібно було підгодовувати. Зайшов до майстерні й знайшов стару годівничку. 
Прибив її на високому стояку для умивальника прямо напроти вікна. Пішов до хижі 
у пошуках зерна. У невеликій діжечці знайшов трохи проса.

Пташки налетіли на підкормку відразу, як тільки він зайшов до хати. Лише во
рони трималися осторонь і сиділи на верхівках дерев та гойдалися на них, віщаючи 
вітряну погоду. Вони не наважувалися скористатися дармовими харчами. А горобці 
настільки призвичаїлися, що на кормушці жили, влаштовували ігрища, бої і змаган
ня з того, хто гучніше зацвірінькає. Коли ж він забував вчасно підсипати зерна, то 
вони підлітали до вікна і, дзьобаючи шибки, немов говорили:

-  Ти що там забарився? Хіба ж не бачиш, що у нас немає чого їсти.
Це стало для Павла приємним спілкуванням з живим світом, яке відволікало його 

від болячок і сумних роздумів і переносило в гамірливе середовище веселого пта
ства, що утверджувало життєдайність і оптимізм.

11. Світлана

Наступного дня віщування ворон підтвердилося. Дув доволі сильний і холодний 
північно-східний вітер, але світило яскраве сонце, яке з’їдало залишки снігу, звеселяло 
все навколо і утверджувало прихід весни. До хати зайшла сяюча, як сонечко, Світлана.

-  Ну як, хворий поправляється?
-  Та так собі. Не дуже. За твоєю порадою постояв під дубом, то сил не набрався, 

а лише змерз і подурнів.
-  Не все відразу. Поки що лежи і відпочивай.
-  Та у мене скоро спина до черені приросте.
-  Не бійся. Ти ж знаєш, що дівку гріє не кожух, а бадьорий теплий дух, тобто піч. 

Вона є оберегом від різної нечисті та недоброзичливості. Тож вигрівайся та поправ
ляйся. А як у тебе з випивкою?

-  Був учора у гостях у дядька, то випив з ним і його дітьми.
-  То це ти з ними будеш щотижня киснути?
-  Навряд чи. Совість же треба мати, щоб людей не обпивати і не об’їдати. Проте 

хоч раз потрібно було зустрітися. А випити мене і без гостей тягне. Може б ти мені 
якихось травок таки дала, щоб збити охоту?

-  А я тобі додала в настій навар із золотого кореня. Він дуже знижує тягу до ви
пивки, лікує стравохід і печінку. Проте потрібно, щоб ти сам поборовся і подолав 
бажання випити. Ти по скільки зараз випиваєш?

-  Якщо не в гостях, то лише дві чарки під час вечері, бо як не вип’ю, то не засну. 
Правда, вночі прокидаюся і не сплю. Випив би чарку, як раніше це робив, то відразу 
заснув би. Але тримаюся.

-  Це вже щось. Тепер попробуй замінити горілку чи коньяк келехом чи двома су
хого червоного вина.

-  А воно тут є в магазині?
-  Якщо немає, то днями привезу тобі з райцентру.
-  Дякую! Скажи, коли будеш там і коли повернешся, то я зустріну. Скільки воно 

коштує?
-  Яке вино, така й ціна. Візьму краще, а розрахуєшся потім. Іще пий на ніч чай з 

материнки, як я тобі вже радила. Вона заспокоює. Проте якщо і після нього не спа-
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тиметься, то візьми на ватку декілька капель валокордину і понюхай. Так лікарство 
швидше дійде до мозку, заспокоїть і навіє сон. Я ось принесла пляшечку.

-  Дякую. А зараз я запрошую тебе пообідати.
-  А чим ти мене пригощатимеш?
-  Тим, чим хотів пригостити останнім разом: підсмажу картоплі й заправлю її 

тушкованим м’ясом, підсмаженим з цибулею.
-  Звучить привабливо. Тобі допомогти?
-  Ні, дякую. Посидь і відпочинь від біганини по селу.
До картоплі поставив принесені дядиною квашені помідори.
-  То що, може пропустимо по чарці коньяку?
-  Е ні. Мені ще треба зайти до кількох хворих, а ти теж для мене хворий, якому 

потрібно утримуватися від цієї отрути. До того ж і без чарки страва дуже смачна.
-  Але ж ти загнула, назвавши коньяк отрутою.
-  Для мене все, що згубно діє на організм, є отрутою.
-А ле ж ...
-  Знаю, що це чудовий напій і може бути дуже корисний у помірних дозах. Проте 

для тебе це -  отрута і все.
-  Слухай, Свєта, а як тобі вдалося поступити в медичне училище? Там же, кажуть, 

конкурс більший, ніж в який-небудь інститут, -  перемінив він тему.
-  Коли я закінчила школу, мама лікувалася в обласній лікарні й так сподобалася 

завідуючій, що та взяла її до себе домашньою робітницею та ще й однокімнатну 
квартиру їй вибила. Та лікарка викладала в училищі і мене влаштувала в нього.

-  А ти була заміжньою?
-  Та була. Краще б і не згадувати.
-  Що, чоловік бив?
-  Може, було б і ліпше, якби бив. А то зраджував на кожному кроці. Проте з кра

сивими стрибати у гречку не було за що та і сам красенем не був, то волочився за 
такими покидьками, що я все боялася, аби не підхопити через нього якусь страшну 
заразу. Той же невиліковний СНІД. А потім, уяви собі, яка нахабність -  почав во
дити шльондр додому. Якось застала його в нашому ліжку з однією курвою, то вже 
після цього до себе його не підпускала й подала на розлучення. Продала мамину 
однокімнатну квартиру в Черкасах і переїхала сюди, бо там він майже щодня ходив 
за мною і благав зійтися, то вимушена була тікати.

-  Не жалкуєш, що потомством не обзавелася.
-  Я бездітна. Можна було б серйозно полікуватися, та з тим гулякою не хотіла і 

дітей заводити. А так багато моїх хворих для мене як діти. Ось, може, з часом і тебе 
усиновлю.

-  Ти ж знаєш, що малі діти не дають спати, а великі -  жити. То побережися. Краще 
давай просто підтримувати дружні стосунки.

-  Згідна! Проте ти зараз потребуєш догляду як мале дитя.
-  Спробую сам себе доглянути, хоч і з твоєю допомогою. А скажи, спочатку в тебе 

з чоловіком все було гаразд?
-  Та гаразд. Проте мені щось підказувало: не поспішай з дітьми. Я тоді ще не 

знала, що у мене не може бути дітей. Тому пішла до гінеколога і запитала, як мені 
берегтися. Та порадила сприскуватися розчином молочної кислоти. І я помилилася 
у співвідношенні води і кислоти. То в нестримному бажанні оволодіти мною відразу



ОЛЕКСАНДР ОВСЮК

-Ц
ж по весіллі мій милий швидко впорався. Але розчин був настільки насиченим, що 
після цього він стояв всю ніч під душем, а я сиділа в тазу з водою, час від часу 
міняючи її. Ти вже вибач мене за такі медичні подробиці, але ж я медик. Ну, а після 
того випадку я неймовірно ретельно займаюся дозуванням при підготовці ліків.

-  Уявляю, який то був наглядний для тебе урок, а весільна ніч закарбувалася вам 
у пам’яті назавжди.

-  Та так. А потім у мене таки з’явився материнський інстинкт, і я вирішила на
роджувати, але тоді дізналася, що дітей у мене не може бути. Ой, та я ж у тебе так 
довго засиділася. Треба вже йти.

-  Не поспішай! Ти з людьми часто зустрічаєшся, а я тут один як палець. То для 
мене поспілкуватися з приємною людиною все одне, що полити бальзам на рани.

-  Буде тобі ще бальзам, а зараз вибач. Я побігла. Приходь коли-небудь до мене 
ввечері. Подивимося телевізор.

Коли Світлана пішла, Павло подумав, що приймати запрошення майже сорокарічної 
жінки означало погодитися спати з нею. А чи був він здатний на це? Упевненості 
не було. Ще до розлучення з Олею він жив з кількома жінками, головним чином із 
співробітницями. Виправдовував це необхідністю підтримки здорового корпоратив
ного духу. Вже по розлученні він приводив до себе кількох жінок, але був далеко не 
на висоті. А з останньою у нього взагалі нічого не вийшло. Та жінка виявилася му
дрою й делікатною і сказала, що то, мовляв, твоя дружина закодувала тебе так, щоб 
ти ні з ким не зміг жити. Він був їй вдячний за таке виправдання його чоловічого 
безсилля, проте невдача настільки пригнітила його, що на інтимні стосунки він 
більше не наважувався. Ці невтішні спогади не надихали його на близькі стосунки 
зі Світланою, привітною і симпатичною жінкою, і він утримувався відвідувати її.

Павло з нетерпінням чекав на її відвідання. Його напівтемна й убога хата з при
ходом милої жінки відразу ж світлішала, наповнювалася доброзичливістю, теплом 
і смачними приємними запахами страв. Він помітив, що навіть його родичі у її 
присутності починали дивитися з фотографій привітніше і прихильніше.

12. Новий цікавий сусід

Через пару днів Світлана і син лісника Геннадій занесли йому ящик вина. Саме 
нагодився і дядько Дмитро з молоком. Павло відразу ж запропонував зняти з вина 
пробу, але всі відмовилися. Геннадій заявив, що він спиртного майже не вживає, а 
дядько сказав, що колись попробував його, то і в голові не зашуміло. То для чого 
його і пити.

-  Ну що ви ото кажете, -  рішуче заперечила Світлана. -  Червоне вино поправляє 
здоров’я. А воно нам потрібне для того, щоб ...

-  Пити горілку, -  докінчив її фразу дядько, і чоловіки засміялися.
-  Самі додумалися до цієї нісенітниці?
-  Ні, почув по радіо.
Жінка махнула на них, як на безнадійно хворих, рукою і майнула у справах. 

Дядько теж пішов, а Геннадій залишився.
-  Чому це ти в селі? -  запитав його Павло. -  Я чув від земляків, що ти працюєш 

охоронцем у банку в Києві.
-  Працював. Та якось пізно повертався додому і на мене біля мого будинку напали 

троє. Не знаю, як треба було вчинити, а я зірвався і врізав одному так, що той відразу
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копита відкинув. Я ж був колись професійним боксером. Ну а другий виявився до
бре натренованим і махав перед моїм носом то ножем, то черевиком. Третій нападав 
з ножем ззаду. То я мусив вертітися як дзиґа, поки один з них не встромив мені пірце 
під праву лопатку. Я, звичайно, кричав, і один собачник кинутися мені на допомогу. 
То і йому розпанахали навпіл щоку. Проте він все-таки прогнав їх і викликав швид
ку допомогу, то мене врятували. Я нібито вилікувався, а поїду до міста, то рана і 
відкривається. Тому тут і кантуюся.

-  А тих бандитів знайшли?
-  Уяви собі, що міліція мене переконувала, що то було просте хуліганство, і радила 

не подавати заяви, щоб їх знайшли і засудили.
-  Ну й ну. А ти?
-  А я сказав, що ви хочете, щоб ті бандюки і далі різали людей, можливо, і ваших 

рідних. Наполіг на відкритті справи. Хоч і було вже темно, а нападників я запам’ятав. 
Сусід з собакою теж. Дали їх опис, зробили фоторобот і швидко визначили двох з 
них. Невдовзі їх піймали. То один з їхніх батьків продав квартиру, а інший -  дорогу 
іномарку і підмазали так, що обох випустили на підписку про невиїзд.

-  То їх відразу і слід пропав?
-  Звичайно. Проте можна було їх знайти, якби міліція була зацікавлена. А її ж 

підкупили.
-  То ти махнув на все рукою?
-  Ні, не махнув. У нашому банку працює відповідальним за безпеку колишній 

генерал міліції. Зайшов я до нього, а він мене звів з високим начальником з міської 
міліції. Ну той почав нудити про те, що людей і коштів у них жахливо не вистачає. 
Потім прямо сказав, що якщо я готовий понести витрати по додаткових заходах по 
розшуку бандитів, то міліція постарається. Уявляєш, не пообіцяв зловити, а поста
ратися. Ну і суму назвав неймовірну для мене.

-  Тобто він запропонував тобі включитися в змагання з багатими батьками 
розбійників по постачанню грошей міліцейським чинам.

-  Саме так.
-  А ти що?
-  Спробую сам знайти тих нападників.
-Я к ?
-  Ще не придумав. Приходь у суботу попаримося в нашій бані, а потім повечеряємо.
-  Дякую! Прийду. Батьки твої ще нічого?
-  Та зараз більш-менш оклигали. А то після мого поранення дуже були підупали.
-  Мені щось з собою взяти?
-  Якщо з випивки, то ні. Батько майже не вживає. Я також. Ну а матері просто 

діватися нікуди. Не буде ж вона одна в сім’ї пити. Так що до зустрічі в суботу. Давай 
так приходь десь годині о четвертій.

13. Неочікувана пропозиція

У суботу рівно о шістнадцятій годині Павло зайшов до лісника Росенка Івана 
Петровича, батька Геннадія. Це був невисокий, непоказний і худорлявий чоловік 
років під шістдесят. Його дружина, Тетяна Сергіївна, була на кілька років молодша 
за нього. Її стан був округлий і міцний. Він відзначив, що налитим тілом Геннадій
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завдячує матері, а ось худорлявим обличчям пішов у батька. Те, що Іван Петрович 
одружився на Тетяні Сергіївні, Павло вважав закономірним, адже худих чоловіків 
завжди приваблювали у жінках пишні форми. Та і працювала вона вчителькою, тоб
то на престижній, як для села, роботі.

Лазня уже топилася і з розчервонілих облич господарів гість зрозумів, що вони 
вже попарилися і помилися. Іван Петрович показав свій двоповерховий будинок з 
трьома спальнями нагорі й великою вітальнею та кухнею внизу, а потім повів по
казувати гостю своє господарство.

Напроти будинку стояв гараж, а біля нього під навісом -  колісний трактор, далі 
виднівся льох. За будинком розташувалися майстерня з лісопилкою, повітка, хлів і 
клуня. За нею ріс невеликий садок. Садиба стояла на чорноземній частині села, але 
на доріжках лежав гравій, присипаний піском. Тому двір був ошатним і сухим.

-  Ну, прямо-таки куркульське господарство! -  вигукнув із захопленням Павло.
-  Та мене люди не поважали б і не зрозуміли б, якби я всього цього не побудував. 

Мій батько був лісником, і я теж лісникую, то просто не маю права не скористатися 
цим. Це все одно, що швець ходив би без взуття, а кравець -  без одягу.

-  Або у пічника не було печі, а у покрівельника дах протікав.
-  Авжеж, хоча інколи й таке трапляється. У нас у селі колись був швець, то він 

інколи допивався до того, що пропивав свої останні чоботи і ходив по холоду босий. 
А лісу навколо стільки, що вистачить на всіх нас і на наших дітей і онуків, якщо не 
розкрадуть.

-  А що, тягнуть добре?
-  Та цупили так, що я нічого з тими злодіями не міг вдіяти, поки не приїхав 

Геннадій. Та він ще тут тренує хлопців на бокс. То разом віднадили крадіїв від лісу.
-  Вам не набридло за ними ганятися? Здається, ви вже скоро можете піти на за

служений відпочинок.
-  Так, але ж мені платять непогану, як для села, зарплату та й з лісу дещо маю, то 

буду трудитися, доки здоров’я позволить.
Підійшли до кінця городу. Там замість колишнього пам’ятного Павлові болота на 

всю ширину лісникового і сусіднього городів виднівся обнесений колючою прово
локою і поділений невеликою дамбою пополам гарний ставок. Перед ним метрів на 
двадцять стирчала висока стерня з-під отави.

- 1 давно ви привели ставок до ладу?
-  Та ото як доточив Совишин город годів шість тому, то й зайнявся ним. Вичистили 

з Геннадієм, прокопали стічний рівчак до нижніх боліт, а з них вода стікає у став, 
а той тече вже в Сулу. У протічну воду й рибу запустили. А ще ось тут біля берега 
насипали піску, то і свій пляЬк маємо.

-  Невже тут така чиста вода, що можна купатися?
-  Чиста, бо поглибили ставок до джерел.
-  А он там далі озерця і ями від торфу. У них теж є риба?
-  Авжеж. У них вона і так водилася, та я ще запустив мальків карася, лина і в ’юна.
-  А навіщо?
-  Е, в мене особливе ставлення до них. Вони у великий голод, вважай, наших лю

дей спасли. То мої батько і дід наказали мені їх у порядку держати. Мало що може 
статися. Наш народ не може ж без колотнечі жити.
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-  Воно то так, -  погодився Павло і запитав: -  А зараз у них рибу ловлять?
-  Хто не лінивий, то може в них порибалити.
-  Проте щось не видно біля них рибалок.
-  Та лінуються ж. Наші люди кидаються й хапають рибу, коли вона іде на нерест 

або ловлять її сітками. А бігати з вудкою, підсакою чи ставити верші, коли не знаєш 
чи впіймаєш що чи ні, то не для них.

З двору їх погукав Геннадій. Пора було іти до лазні. У ній Павло залюбувався 
накачаною спортивною статурою хлопця. Той підійшов до стояка, що підпирав ле
жак, взявся за нього руками і, піджавшись, застиг паралельно до землі. Дужий був 
чоловік. І це у його ...

-  Гено, скільки тобі років?
-  Тридцять два.
-  Ну що ж, похвальна сила як для твого віку. Це, мабуть, ще й тому ти її зберіг, що 

не одружувався. А справді, чому ти й досі холостякуєш?
-  Та знаєш, за спортом було ніколи. А потім у моєму колі охоронці водилися з 

такими розгульними дівками, що й дивитися на них було противно, не те, що жени
тися.

- 1 так нікого й не зустрів, кого міг би покохати?
-  Чому ж, зустрів, коли лежав у лікарні. Там працювала одна симпатична, добра 

і ласкава медсестричка. Коли виписався, то зустрічався з нею і невдовзі запросив 
за місто на шашлики. Насмажив їх, поставив коньяку. Вона глушила його як воду і, 
розправившись майже сама з пляшкою, почала хлистати вино. Випивши і його та 
добре закусивши, задерла спідницю, зняла труси і покликала мене. Мовляв, давай, 
вже пора приступати до справи. Я був настільки ошелешений, що закляк на місці. 
А вона так набралася, що невдовзі заснула із задертим подолом. Я зібрав свої речі, 
прикрив таки її соромне місце, залишив її і, звичайно, й гадки не мав більше з нею 
зустрічатися.

-  А тут чи в сусідніх селах ні одна дівчина так і не припала до душі?
-  Після того випадку я на всіх дивлюся з підозрою. Та й дівки зараз настільки 

розношені, що бігають за тим, у кого більший, а мене, як бачиш, природа цим 
обділила.

-  Та як кажуть, п ... а не вулиця, як п ... ш, то стулиться.
-  Тепер баби такі розгуляні, що не стулиться. Хоча я розумію, що це не лише у ме

не така проблема. Нам тренер по боксу казав, що коли запитали дружину колишньо
го чемпіона світу з важкої атлетики Валерія Власова, яке у неї враження від такого 
могутнього чоловіка, то вона відповіла: «Коли він на мені, то у мене таке відчуття, 
що на мене поклали трьохстулкову шафу з маленьким ключиком».

-  Я можу це підтвердити. Колись я бачив по ящику передачу про Олімпіаду в 
Токіо, то на її відкритті радянський прапор ніс однією рукою саме Власов. Ширінька 
в нього була розстебнута, трусів він не одягнув і всі мали змогу милуватися спершу 
його малюсіньким хріном, а вже потім -  прапором. Тож і малий стирчак за певних 
обставин може привернути до себе увагу і навіть стати сенсацією.

-  Годі дурні анекдоти травити, хлопці! Скажи краще, чи тобі якісь лікарняні банк 
виплачує? -  змінив тему розмови Павло.

-  На лікування виділив незначну суму і все. Так що сиджу у батьків на шиї і все 
гадаю, де б роздобути грошей.
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t
-  Щось надумав?
-  Є одна задумка. Тут при в’їзді до Старосілля справа поселилася якась підозріла 

парочка. Садибу огородили як фортецю і нікого до себе не пускають. Ну я за ними ось 
уже деякий час стежу. Вони ніколи разом нікуди не виходять. Все по одному. І псюру 
такого здоровенного, як бичок, тримають. Здається мені, що вони або самі десь добрі 
гроші роздобули або ж утримують злодійський общак чи якусь партійну касу.

-  Мабуть, то не їхні гроші, якщо вони справді у них є. Чому б це вони сиділи на 
своїх грошах у такій глушині?

-  Так ось я і вдень з боку сонця в бінокль, а вночі з допомогою прилада нічного ба
чення поглядаю за ними і нічого не можу помітити. Вдень все ховається за щільними 
гардинами, а вночі -  ще і за віконницями. І все-таки мене їхній будинок притягає, як 
магніт залізо. Може, займемося ними? Я тут навчаю боксу кількох молодих хлопців 
і придивляюся до них, то когось і з них можна залучити.

Павло був спантеличений таким відвертим запрошенням взяти участь у 
пограбуванні. А чи не лише для того, щоб втягнути мене в злочинну справу, Геннадій 
і покликав мене в гості? -  промайнула неприємна думка, а хлопець далі переконував 
його:

-  Та ти не хвилюйся і нехай тебе не мучить совість. У них, вірогідніше за все, не
чесно нажиті гроші.

-  Ти хочеш поступити згідно з гаслом Леніна: «Грабуй награбоване!»
-  Я його не чув, але, якщо воно є, то попадає в саму десятку. Отже, думай, голова. 

Може, ми таки роздобудемо якихось грошей.
-  Вони тобі так потрібні?
-  Ще й як! Без них я не можу взнати в міліції навіть імена моїх нападників. А вони 

моє взнали, бо колись погрожували мені по телефону. Саме тоді, коли я скаржився 
в прокуратуру на бездіяльність міліції. Та я так розумію, що і ти на мілині сидиш.

-  Розорився дощенту.
-  Ви що тут і ночувати надумали? Давайте збирайтеся хутко до хати вечеряти! -  

пролунав знадвору голос лісника.
Коли зайшли до вітальні, то стіл уже був накритий. На ньому парувала варена 

картопля і стояла велика сковорода смаженої риби. В ’ялений лящ і потрушене чи
мось сало теж лоскотали ніздрі своїми пряними запахами. Тут же стояли миски з 
квашеними овочами. З питного шумував лише домашній квас. Запросивши до столу, 
господиня Тетяна Сергіївна зауважила:

-  Ну, хіба ми оце при такому рідкісному гості й багатому столі і по чарці не 
вип’ємо?

-  Ну, скажи вже, мамо, прямо, що тобі хочеться хильнути.
-  А я і не заперечую. А щоб нікому погано не було, то пропоную непереверше- 

ний трунок, настояний на звіробої та інших корисних і запашних травах, які дала 
Світлана.

Невдовзі вона повернулася з бутлем настояної на травах горілки.
-  Ну що, Гено, вип’єш?
-  Ні, мамо, всього не подужаю.
-  Допоможемо, -  сміючись запевнила мати.
Випили по чарці. Павло насолоджувався запашним вудженим лящем і надзвичай

но ніжним салом. Далі не втримався й запитав:
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-  Як це ви, Іване Петровичу, готуєте такі смачні лящі і сало?
-  Сало купили в одного чоловіка, а лящ готую і копчу сам. Щоб його м’ясо було 

ніжним і добрим, треба, тільки витяг рибину з води, викинути нутрощі й тут же 
вкинути її в розсіл.

Свіжа риба була засмажена з цибулею і залита томатною пастою. Вона нагада
ла Павлу давно забутий її приємний домашній смак. Випили всього по дві чарки: 
першу за зустріч, а другу за здоров’я хлопців. Розмова точилася навколо небага
тьох сільських новин, з яких основними були ті, хто помер, хто покинув село, а хто 
і повернувся. З останніх Іван Петрович згадав учителя хімії Федора Федоровича 
Федоренка, який кинув вчителювати у Черкасах, повернувся додому і зайнявся фер
мерством. Саме він і готував це духмяне сало.

-  Сподіваюся, він готує його без хімії, -  зауважив Павло.
-  Лише на травах, якими ще багаті наші ліси і луки. Адже ми живемо далеко від 

міста, то тут орди відпочиваючих не витоптують і не нищать трави, гриби і ягоди.
-  Так, це велика перевага жити в такому глухому закутку, -  дещо іронічно заува

жив Геннадій.
-  А мені наші місця подобаються, -  сказала господиня. -  Ні тобі шуму, ні гаму, ні 

метушні. Живи в своє задоволення. А де ви ще знайдете такі буйні луки, майже дикі 
ліси і чисті плеса. Тому я ці місця ні на які інші не поміняла б.

-  Ну що ж, мамо, ти мене вмовила. Залишаюся тут з вами.
-  От і добре, от і гаразд, -  раділа мати, що син буде під її крилом.

14. Бери кохання, коли його дають

Павло повертався додому в сутінках. Прозорий весняний вечір поступово 
переходив у тиху ніч, яка огортала все навколо світлим від місячного сяйва ту
маном. Він легко плив у ньому як одинокий птах у річній заводі. Почувався 
чоловік непогано. Коли проходив повз будинок Світлани, з шпаринок віконець 
якого пробивалося світло, в його уяві постала привітна жінка у теплій домашній 
обстановці біля телевізора. Його нестримно потягнуло до неї. Підійшов до бу
динку і постукав у двері. Господині довгий час не було. Подумалося, що вона 
могла бути з кимось. Тому повернув до хвіртки. Аж ось клацнув засув і жінка 
запитала:

-  Хто там?
-  Та це мене нечиста сила носить, -  відповів.
-  То вже краще ти з нечистою силою, аніж виклик до хворого в цю пізню годину. 

З тобою щось сталося?
-  Та ні, все гаразд. А захотілося, щоб стало ще краще, то вирішив тебе провідати.
-  Тоді заходь до хати! Ти вже вечеряв?
-  Іду з гостей від Росенків.
-  Ну тоді Таня тебе добре нагодувала різною смакотою. А я ось ввечері грубки не 

протопила, а лише помилася в лазні та й дременула на піч. То й тебе запрошую у 
свій затишний куточок.

Світлана зняла пальто і залишилася в одній коротенькій нічній сорочці, принадно 
відкривши налиті, немов виточені, стегна. Павло стояв зніяковілий.

-  Роздягайся, раз прийшов у таку пору провідувати молодицю.
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Павло ще більше розгубився, але роздягнувся до трусів і подався за Світланою. На 
печі вона глибоко вдихнула повітря і сказала:

-  Вітаю тебе в своєму куточку, мій дорогий копчений лящику.
-  Що так відчувається запах? Я ж ретельно помив руки з милом.
-  Як ти їх не мий, а запах триматиметься ще довго, особливо коли лящі коптив 

лісник. Та не нітися! Цей запах приємний, особливо для нас, людей з рибного краю. 
А тепер давай спробуємо ще один засіб лікування, лікування любов’ю!

Жінка вимкнула настільну лампу, зняла сорочку, пригорнулася до нього і впилася 
в його вуста довгим поцілунком. Він поклав руки на її груди, і вона повільно по
хилилася на подушку. Незважаючи на таке доволі несподіване зближення, чоловік 
збудився і ввійшов у неї. Його понесло на солодких хвилях кохання, і невдовзі він 
досяг вищої насолоди. Світлана лежала у напівзабутті й згодом почала ніжно його 
погладжувати і пестити. Це збудило його знову. Цього разу вони втішалися довго, і 
Павло із задоволенням відзначив, що чоловіча сила повернулася до нього.

Згодом він подумав, що по селу піде поголос про їхню близькість, але людям 
потрібні якісь новини для складання на їхній основі пліток і поширення різних чу
ток. Без них не можна уявити їхнє життя. Тому плітки є одним з основних жанрів 
народної творчості. Зараз її джерелом стануть їхні стосунки, приправлені всілякими 
вигадками. Немов читаючи його думки, Світлана сказала:

-  Ну тепер люди виллють на нас не одне відро помий.
-  Та як би нас не обливали, а у нас найчистіша любов. Адже Вірменське радіо за

значало, що найчистішим є кохання після бані. А ми сьогодні гарно в ній помилися. 
Тому ліпше не звертати на людей уваги і невдовзі вони будуть перемивати кістки 
комусь іншому.

-  Щоб там про нас не говорили, а нам з тобою добре, то це і є головним. Ми маємо 
право на якусь частку щастя.

Світлана ще щось говорила ласкаве і приємне, але Павло вже поринув у обійми 
міцного сну. Спав довго і без ніяких сновидінь.

Проснувшись, побачив, що жінки вдома немає. Коли одягався, то помітив на столі 
записку.

«Мій копчений лящику! -  писала вона. -  У мене розпочинається прийом, то му
шу поспішити. Зніми з плити суп і грінки до нього та поснідай. На цей раз без 
мого зілля. Але я сподіваюся, що курс любовної терапії пішов тобі на користь і ти 
почуваєшся добре. Чайник теж на плиті, а кава, чай і цукор -  на столі. Смачного і 
почекай мене!»

Павло ще раз перечитав приємну записку, зробив ранковий туалет, умив
ся і поснідав. Потім підійшов до книжкової шафи і почав оглядати книги. Окрім 
української і російської класики, дві полиці займали книжки сучасних українських 
письменників, жодного твору яких він не читав. Подумав, що часу має багато і 
ще почитає їх. В окремій шафі стояли книги з медицини, зокрема з гомеопатії. На 
підвіконнях стояли кімнатні квіти і деякі невідомі йому рослини. Безперечно, вони 
вирощувалися для лікарських цілей. Він поснідав і став чекати.

Невдовзі клацнула клямка і до кімнати зайшла усміхнена жінка.
-  Хочу тобі сказати, що надворі чудова весняна погода, а в моїй душі теж усе 

розцвітає. Ти вже поснідав?
-  Еге ж. Якби знав, що ти так скоро повернешся, то почекав би.
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-  Я сама ніколи не знаю, коли звільнюся.
-  Роботи багато?
-  Коли як. А взагалі то людей в селі меншає, а лікуються вони все більше, бо 

здебільшого залишаються старі та недужі.
- 1 чим ти в основному займаєшся?
-  Майже всім. Я тут і лікар-терапевт, і психолог, і гінеколог, і знахар. Лише на 

операції, до дантиста й окуліста посилаю людей у Великі Рогівці. Ну ще даю на
правлення туди на лікування тяжко хворим.

-  А такі алкоголіки, як я, часто до тебе звертаються?
-  Таких вистачає. Адже я добре лікую цю хворобу травами, то слава про це пішла 

і по сусідніх селах та і по всій окрузі.
-  То добре заробляєш на них?
-  На кому? На п’яницях? Та вони ж звертаються тільки тоді, коли вже все пропи

вають до нитки. То я, крім лікування травами, запроваджую і трудову терапію. Тому 
вони заготовляють мені дрова, косять сіно, ремонтують будівлі.

-  А що ти мені загадаєш робити?
-  Лише любити мене. Ти, мабуть, здивований, що я так рішуче зійшлася з тобою?
-  Та трохи здивований.
-  Ну потрібно ж було мені перевірити дію своїх ліків.
-  Як на мене, їхня дієвість вражаюча. Чи ти так не вважаєш?
-  Не напрошуйся на комплімент.
-  Я безмежно щасливий, що знову відчув чоловічу силу, а з нею і безмежну насо

лоду з тобою.
-  Я рада за тебе, та й за себе теж. Але тепер ти, мабуть, скоро повернешся до міста. 

То для чого ж даремно втрачати час, коли ти мені так подобаєшся. Та й лікування 
любов’ю повинно додати тобі сил.

-  Сьогодні вперше я почуваю себе повністю здоровим і щасливим. А як ти лікуєш 
прибулих? За ними потрібно ж наглядати.

-  У мене у лікарні є три кімнати: для прийомів, для родів і для алкоголіків.
-  Ну і як результати? Пацієнти задоволені?
-  Результати то є, але майже всі залишаються незадоволеними.
-  Чому? Мабуть, породіллі їм заважають.
-  Та їх якщо й набереться кілька на рік, то це вже досягнення. Ні, алкоголіки за

являють мені такі претензії: «Що ти мене лікуєш так, щоб я не пив. Ти мене полікуй 
так, щоб я після цього пив і мені нічого не було. Бо коли навколо всі п’ють, а ти ні, 
то що то за життя». А так вилікувати, щоб знову пити і здоров’ю не шкодити -  не
можливо.

-  Але ж я колись пив і хоч би тобі що.
-  Бо був молодий.
-  Ти що, вважаєш мене уже старим?
-  Судячи з цієї ночі, ні. Але те, що ти міг собі дозволити десять чи більше років 

тому, тепер буде лише приносити шкоду.
-  Сам у цьому переконався. А чоловіка продавщиці Валі ти пробувала лікувати?
-  Лікую весь час. Полікую, то він протримається якийсь місяць, а друзі по неща

стю глузують, що він, мовляв, зашитий і вже й чарку, як нормальний чоловік, пере
хилити не може, то він і зривається.
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-  Та чорт з ним, нехай би й пив. А то ж дружину б’є і всіляко знущається з неї.
-  Уже недовго залишилося їй терпіти. У нього цироз печінки.
-  То ти вже його і не лікуєш?
-  Ну як тобі сказати. Даю для підбадьорення женьшень і наркотики під виглядом 

ліків. Коли він їх вип’є, біль проходить, а він тішиться надією, що ліки допомагають. 
Але годі про хвороби! Ними у мене і так голова забита з ранку до ночі. Як далі жити 
будемо?

-  Так, як почали вчора ввечері. Тільки як люди на це подивляться?
-  Ти знов за рибу гроші. Як на людей зважати, то потрібно збирати речі й тікати 

світ за очі. Хоча щоб я тобі швидко не набридла, то давай зустрічатися не дуже ча
сто. Я сама зайду до тебе на тому тижні.

-  Гаразд! Але на початку. Буду з нетерпінням чекати, люба.
Павло повертався додому в чудовому настрої. Він був безмежно вдячний Світлані 

за те, що добре почувався, а головне, що знову став повноцінним чоловіком. Як 
кажуть: «Нове місце -  нове щастя». А він на старому місці в своєму селі знайшов 
нове щастя.

15. Сюрприз від родича і новий знайомий

Повернувся додому під обідню пору. У дворі на лавці на нього очікували сестра 
Зіна з чоловіком. Грицько тримав у руках пакунок.

-  Де це ти пропадав? -  запитала Зіна. -  Ми і вчора заходили і ось зараз прийшли 
з ковбасою.

-  Учора був у гостях у лісника, а сьогодні ходив до Світлани порадитися про по
дальше лікування.

-  Ну і як вона, льовко тебе лікує?
-  Ти знаєш, непогано. Сподіваюся, що невдовзі поправлюся так, що займуся го

сподарством.
-  Гляди не підвередься. Бачиш, як все навколо позаростало.
-  Дасть Бог здоров’я, то справлюся. Так, а чому це ми стоїмо посеред двору? 

Заходьте до хати, перекусимо і кави вип’ємо.
Грицько розгорнув на столі пакет з ковбасою і чорним хлібом. На здивування 

Павла, ковбаса була не тією, яку він замовляв.
-  А що, «Московської» не було»? -  запитав.
-  Чому ж, була.
-  Я саме її замовляв. Ти що забув?
-Н і .
-  То чому ж не купив?
-  А я її не люблю.
У Павла відвисла щелепа. Це ж треба так себе любити, щоб наплювати на його 

замовлення і купити саме те, що самому до вподоби. «Так, -  подумав чоловік, -  не
даром кажуть, що простота гірше воровства». Проте ж не опускатися йому до рівня 
цього самовдоволеного і егоїстичного бовдура. Нарізав хліба, любимої Грицькової 
ковбаси і запропонував випити. Грицько схвально хмикнув, а Зіна з ходу відмела цю 
пропозицію під приводом того, що попереду в чоловіка багато роботи. Відвідувачі 
поїли, попили кави і пішли. Павло, скуштувавши жирної несмачної ковбаси, нічого
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вже не замовляв і відмовився від запрошення на обід. Він більше не хотів сидіти за 
столом з цим жлобом.

Незважаючи на сонячний і теплий день, у хаті було прохолодно. Але вирішив за
раз не топити, а піти до чоловіка, який готував смачне сало.

Неперевершеним фахівцем з національного продукту був Федоренко Федір 
Федорович. Поважали в цій родині ім’я Федір. А в селі їх називали Федоряками. І не 
лише за відданість цьому імені. В дусі старих українських притч розповідали таке: 
ще до революції їхній предок, також Федір, віз до вітряного млина хуру лантухів. 
Під’їхав до гори, а на неї воли були не в змозі витягнути воза. Тоді він їх випряг і 
витягнув воза сам, а потім звернувся до худоби:

-  Бідні мої бичечки. Як же ви могли витягнути такого важкого воза, коли я сам 
ледве випер його на цю кляту гору.

У той час з млина поверталися люди. Побачивши, як він один витягнув воза на
гору, вони в один голос вигукнули:

-  Та хіба це Хведір, це ж справжній Хведоряка.
Так і пристало це прізвисько до нього і його нащадків.
Сучасний його нащадок жив за великим вигоном, побіля якого зліва на чорноземній 

частині села розміщувалася сільська рада і пошта, садиба лісника, лікарня і будинок 
Світлани. Далі за цими будівлями лежало велике болото. Колись там простягалося 
поділля, заселене людьми, але їх виселили звідти при будівництві Кременчуцької 
ГЕС. Тут завжди буяла зелень, і цей куток назвали Зеленою Руткою. За нею земля 
піднімалася, і на ній стояло кілька ошатних будинків. Біля деяких з них метушилися 
люди. Першим у їх ряду стояв дім Федора. Господар вештався на подвір’ї. Він хоч 
і був досить міцним, років під п’ятдесят мужиком, але воза нагору навіть по вже 
прокладеній асфальтованій дорозі не випер би. Вони привіталися, і Павло сказав 
про мету свого приходу.

-  Отже, ти вже десь його скуштував. Ну, заходь в хату, гостем будеш. Таких людей, 
як ти, тут рідко побачиш, та й поговорити цікаво.

-  Та й таких, як ви, не лише тут, а й по інших селах не зустрінеш. Що це ви кинули 
роботу в місті й перебралися в село?

-  Називай мене на ти.
-  Так старші ж і учитель.
-  Та й ти ж був не простим смертним, а, кажуть, високо літав.
-  То і гепнув звідти так, що й досі боляче.
-  Нічого, ти молодий, то ще піднімешся. А називаючи мене на ви, ти немов 

підкреслюєш мою старість.
-  То що ж таки тебе спонукало переїхати в село?
-  Та ось вирішив по смерті матері повернутися в наш давній і дорогий мені спосіб 

життя і обробляти землю та поратися біля худоби.
-  То ти лише цією любимою справою і займаєшся?
-  Не виходить, бо потрібно і собі більше заробити і синові у місті допомогти. 

Тому використав нестачу учителів по селах і прилаштувався читати хімію у Малих 
Рогівцях. А дружина влаштувалася зубним лікарем, або, як її називають, зубодером 
у Великих Рогівцях. Часу для невеликого господарства вистачає. Слава Богу, є ще 
сили і, головне, -  бажання.

-  А де ж ти навчився вирощувати бекон і готувати з нього такий смачний харч.
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-  Це ще мій дід навчив нас з батьком його готувати.
-  Цікаво, як же ти це робиш?
-  Ну, спочатку бекон робив досить просто. Місяців за три до того, як заколоти 

свиню, два тижні годував її комбікормом, а два -  буряками, картоплею та бур’яном. 
От і наростало від зерна сало, а від овочів і трави -  м ’ясо. А тепер купив у Лукашівці 
справжніх беконних свиней. їх там ще за радянської влади вирощували. Пішли по
глянеш на них.

У просторій повітці стояли три загорожі. В одній з них лежала свиноматка з шістьма 
поросятами кілограмів по вісім. У двох інших було по троє свиней сімдесяти і со
рока кілограмів у кожній.

-  То що, возиш свиню парувати в Лукашівку?
-  Ні. У селі є великий орендатор, який має свиноферму, то в нього позичаю кнура.
-  А «Таврію» за сало купив?
-  Ні. Ще до переїзду сюди я років десять збирав на неї з мамою і дружиною. Так 

ось сало, чи пак бекон, обробляю спеціальними травами і спеціями. А якими і як, то 
вже вибач, -  секрет фірми. Ну а потім копчу он у тій коптильні, -  чоловік показав 
рукою на невисоку будівлю за повіткою.

-  А не крадуть?
-  Ще й як поцупили б таку смачну закуску. Тому на ніч прив’язую біля коптильні 

вовкодава. Зараз я його зачинив у клуні. Ну і ще тримаю рушницю і ходжу час від 
часу з нею на полювання. Чи встрелю щось чи ні, а люди знають, що я при зброї.

-  То тут же клієнтів не дуже багато.
-  Авжеж. Вони в мене в основному в Черкасах і Лубнах.
-  А якщо поставити виробництво твого сала чи бекону на потік: побудувати великі 

ферму і коптильню.
-  Нічого не вийде. Це те ж саме, що й дорогі автомобілі чи годинники, тобто штуч

ний товар, який потрібно виробляти вручну.
-  А твій син де?
-  Працює менеджером в якійсь дрібній фірмі.
-  Він перейме твоє господарство і фах?
-  Навряд чи. Проте як відчую, що надходить кінець, то передам свої секрети яко

мусь путньому господарю в селі.
-  Ну дай Боже, а то було б жаль, коли б твоє мистецтво пропало!
-  Та це -  ремесло, просте ремесло.
-  Е ні! Ще в Стародавній Греції багато ремісників ліпили посуд. Проте деякі 

гончарі виготовляли такі красиві горшки, вази й амфори, що вони й тоді й зараз 
вважаються мистецькими виробами. Отже, ремесло у вищій стадії свого розвитку 
вважається справжнім витвором мистецтва.

-  Ну похвалив ти мене, так похвалив. Зроблю тобі скидку.
-  А тобі тут не сумно без звичного культурного товариства та і просто без людей, 

які тебе так довго оточували?
-  Та вже краще бути з свинями, ніж з тими культурними людьми, які тебе завжди 

підсиджують, на тебе клепають і, взагалі, будь-якої миті готові з ’їсти з потрухами і 
без солі.

Його відповідь спонукала Павла поставити ще одне запитання:
-  А чому це так, що свиня така корисна тварина, а сало не лише наш улюблений
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продукт, а й національний символ, а про свиню ми говоримо лише погане і знущаль
не?

-  А про собаку що ми кажемо? А вона ж наш вірний друг. А все це тому, що люди
на -  невдячна скотина щодо братів своїх менших.

-  І то правильно, -  погодився Павло, відібрав бекон, заплатив за нього і попро
щався з господарем.

Розтопивши вечором грубу, зварив картоплі, нарізав бекону, трішки цибулі й 
відкрив баночку кільки пряного посолу. Ну не пити ж до такої закуски якусь там 
кислятину, як каже дядько Дмитро. Тому, оглянувшись, нібито хотів упевнитися, що 
Світлана за ним не стежить, вийшов у хижу і взяв останню пляшку заправленої нею 
горілки. Після трапези поліз на піч, почитав з годину і міцно заснув.

І приснився йому дивний сон. Потрапив він на полювання на китів. Кинутий з 
їхнього човна гарпун пройшов мимо і лише подряпав тварину. Розлючений кит пе
ревернув човна і скинув собі на голову Павла. Він став просити пощади, запевняю
чи, що вже ніколи не полюватиме на китів.

-  Ну гаразд, -  засміявся кит і викинув його назад до іншого човна, який дивним 
чином опинився біля них.

Після цього сну ніякі жахи і неприємні речі йому вже не снилися. Та й той сон не 
можна було назвати страшним. Адже кит вкинув його в човен нового нормального 
життя.

16. Мандрівка у край шкільної юності

Вранці наступного дня завітала Світлана. Запитала, чи не хоче він пройтися з 
нею у Великі Рогівці. Там їй потрібно взяти в аптеці ліки, а йому може цікаво буде 
відвідати село, в школі якого він навчався. Павло з радістю пристав на її пропозицію, 
а, поглянувши на гумові чобітки жінки, сказав, що спробує знайти свої старі гумо
вики. Із задоволенням відзначив, що мати зберегла їх, як і багато інших його речей.

За селом по дерев’яному містку перейшли гомінливу річечку. Перед ними ши
рокою заплавою розкинулася оболонь. Вони нібито ввійшли у величезне озеро. З 
лівого боку його обрамляла сіро-біла вежа селянських садиб, а з правого -  чорна 
смуга лісу, який могутнім шаром вкривав схили крутої гори. Спереду і позаду озеро 
губилося у далеких обріях. Яскраве весняне сонце пливло по голубому аж синьому 
небу і віддзеркалювалося у тихій воді. Все навколо було наповнене блакиттю та 
золотистими спалахами сонячних зайчиків на безкрайому плесі, що злегка хвилю
валося під легким весняним вітерцем. Тала вода райдужними бризками розліталася 
з-під чобіт. Барвисті весняні кольори радували зір і піднімали настрій.

-  Якби на нас хтось подивився збоку, то йому здалося б, що ми ідемо з тобою по 
воді як колись святі ходили, -  вивела Павла із завороженого споглядання подруга. -  
Ти чув про це?

-  Лише анекдот.
-  Розкажи!
-  Незручно займатися богохульством, коли навколо така божа краса і благодать.
-  Та розповідай! Ми ж атеїсти.
-  Ну, тоді слухай! Отож ішли святі апостоли на чолі з самим Ісусом Христом по 

воді Мертвого моря і не тонули. Це свідчило про їхню святість. І раптом святий
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Петро, який ішов позаду всіх, почав занурюватися у воду, спочатку по коліна, потім 
по пояс, а потім і по саму шию. Це свідчило, що грішив святий апостол. Про його 
занурювання Ісусу доповідав святий Павло, який ішов за ним. Христу це набрид
ло, він повернувся до Павла і сказав: «Передай тому бешкетнику Петру, нехай не 
викаблучується, а йде, як і всі ми, по камінню».

-  Нам легше, ніж апостолам. Куди б ми не ступили, скрізь мілко. А як ти сам ста
вишся до релігії? Тепер стільки людей стали святими та божими, ходять до церкви, 
моляться там богу, а у щоденному житті поступають як закляті грішники.

-  То так. Одних лише злочинців наскільки побільшало. І все-таки я поділяю думку 
французького філософа Вольтера про те, що якби Бога не було, то його варто було 
б придумати.

-Ч о м у ?
-  Ну ось ти, наприклад, щодня маєш справу з багатьма людьми і не можеш не 

помітити, що багато з них, якщо не більшість, слабкі, злі, а то й розбещені. Отже, 
їм необхідно прищеплювати якісь загальнолюдські моральні цінності, в які вони 
не лише вірили б і яких би дотримувалися, але й боялися б через божу кару їх по
рушувати.

-  Мовляв, від Бога ніде не сховаєшся.
-  Так. Проте розумні люди керуються принципом: Боже поможи, та сам не лежи! 

Я, як бачиш, пролежав і був покараний чи то Богом, чи якоюсь вищою силою за 
свою дурість і слабохарактерність.

-  Не картай себе, а краще насолоджуйся неповторною красою весни, яка все 
пробуджує й оживляє.

-  А сьогоднішня погожа днина справді неповторна у своїй красі. Завтра може бути 
так же красиво, але по-іншому. Отже, «Лови летючу мить життя, чаруйсь, хмілій, 
впивайся».

-  Тому, як закликав цей поет, радійте тому, що «Весна іде назустріч вам, весна в 
сей час вам рада».

Чаруючі слова поезії Олександра Олеся чудово гармоніювали з хвилюючим про
будженням природи і спонукали їх до замилування нею й отримання насолоди від 
її споглядання. Яскраві весняні краєвиди навівали романтичний настрій. Ближче до 
дороги земля піднімалася і місцевість набирала земних реальних кольорів: з-під во
ди почала виразніше просвічуватися тьмяно-жовтуватими і коричнюватими фарба
ми пожухла торішня трава, яка згодом затінилася темною смугою віддзеркаленого у 
воді лісу. Позаду вода вигравала всіма відтінками веселки, а ями з-під торфу сяяли 
синіми очима на обличчі променистого водяного творіння.

Назустріч їм простував такий собі дядько Прокіп. Підійшовши до них, привітався 
і заявив, що ходив прикупити цвяхів та іншого залізяччя.

-  А ти, Світлано, мабуть, ідеш за лікарствами?
-  За ними.
-  А це ти звідкілясь собі чоловіка виписала?
-  Та ні, сам приблудився. Це син покійної Валентини Василівни.
-  Тебе, здається Павлом звати. Чого це ти такий худий, немов з голодного краю 

приїхав?
-  Та прихворів, то мені сказали, що кращої лікарки за Світлану ніде в світі немає, 

то я і приїхав до неї лікуватися.
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-  Оце вже що правда, то правда. Вона тебе швидко на ноги поставить своїми трав
ками. Ну, не буду вас більше задержувать. Бувайте!

-Д о  побачення!

17. Випадкові зустрічі з невипадковими людьми

Невдовзі вони обігнули круту гору, перейшли по містку ставок, видерлися на іншу 
стрімку гору і прийшли у центр села. Там відразу натрапили на однокласника Павла 
Гришу Косенка. Привітавшись, Павло зупинився і запитав:

-  Як справи, Гришо?
Той, не зупиняючись, відповів:
-  Справи -  краще не треба. Ось любка приїжджає, то спішуся її зустрічати. 

Автобус має зараз прибути.
-  То із любкою ще натішишся, а ми уже й не пам’ятаю, коли бачилися, то хоча б 

словом перекинулися.
-  Вважай, уже перекинулися. А треба було раніше не дерти носа та перевідувати 

своїх однокласників.
- Я  перевідував, а л е ...
Говорити далі було надаремно, бо Григорій швидко відійшов на пристойну 

відстань. Світлана, посміхнувшись, зауважила:
-  Він не знає, що з тобою сталося. Тому вважає тебе успішним бізнесменом і від 

заздрості не в змозі й поговорити з тобою.
-  А він що неодружений, що якусь жінку зустрічає?
-  Був. Є в нього дочка від першої дружини. А потім розійшовся з нею, і я вже й лік 

втратила, скільки разів він женився. Зараз зустрічає одну гульку, з якою ще в школі 
жив.

-  А звідки вона?
-  З Черкас, де спить з першим зустрічним.
- 1 він не боїться жити з нею?
-  Та він набув тут такої поганої слави, що ні одна порядна жінка з ним не ляже. 

Ото й залишилися лише такі повії, як ця, що приїжджає.
-  А звідки ти все це знаєш?
-Я  час від часу заходжу до промтоварного магазину, в якому працює Ніна Ільченко, 

то з нею інколи згадуємо про ваших однокласників, зокрема про тебе. До речі, Ніна 
пишається тим, що навчалася разом з тобою.

-  Було б чим, -  буркнув Павло.
Після аптеки зайшли до Ніни, уже огрядної жінки з пишними формами і круглим 

усміхненим лицем, яке сяяло як сонце в обідню пору. Він з нею міцно обнявся й 
розцілувався. Розповів без деталей, що захворів і зараз підліковується в селі. Ніна 
розповіла про себе і двох своїх синів школярів. Про чоловіка не згадувала. Тому за
питав сам:

-  А де зараз Володька?
Ніна здивовано поглянула на нього і в свою чергу запитала:

-  Ти що, не бачиш, яка зараз пора надворі?
-  А, зрозумів. Риба пішла.
-  Отож, -  розсміялася жінка.
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Він згадав, що завжди під нерест Володька не приходив до школи і займався 

браконьєрством. На запитання вчителів, чому це Ільченко відсутній, весь клас хором 
відповідав:

-  Риба пішла.
-  А як наші однокласники?
-  Петро Задорожний і Льоня Марченко працюють поруч у ремонтних майстернях. 

Льоня керує, а Петро ремонтує. До цього завідував будинком культури.
-  А зараз хто там?
-  Наша ж однокласниця Люба Тертишник.

-  Ну що ж, я пишаюся тим, що культура вашого села весь час знаходиться в 
надійних руках наших однокашників.

-  Важко їй доводиться, бо ти ж знаєш, яка в наших людей культура.
-  А як Галя Рибалко?
-  Мучиться з чоловіком-п’яницею. Оце недавно добре піддав, заліз на дзвіницю 

церкви, почав калатати у дзвін і закликати всіх іти в будинок культури на дискотеку.
-  То далебі таки дотепний чоловік, -  засміявся Павло.
Ні він, ні Ніна не запропонували організувати зустріч з однокласниками. Кожний 

давно жив своїм життям. А життя іншого його мало обходило. До того ж, Павло знав 
про деякі неприязні стосунки між Ільченком і Задорожним. Володька, як говорили, 
підгулював один час з дружиною Петра. Було це, правда, ще до їх одруження, але він 
цим хвастався і викликав ненависть у колишньої своєї коханки й у її чоловіка. Ну не 
може таки наш мужик не похвастатися своїми перемогами над жінками. Вони обид
ва були для Павла приємними шкільними приятелями й колись кілька разів щиро 
приймали та гарно пригощали його. Заскакували зрідка до нього в гості і Володька 
з Ніною. А ось Петро, навіть перебуваючи на якихось курсах у Києві, так до нього і 
не завітав через свою соромливість і делікатність.

Ніна запросила його і Світлану в гості з ночівлею, бо, мовляв, чоловік прийде під 
вечір з рибалки, то вона підсмажить свіжої риби. Та й чарка знайдеться.

-  Ось тільки ліжко в нас одне запасне, то доведеться вам удвох на ньому ночувати. 
Ви не проти? -  допитливо поглянула вона.

Спокуса була великою.
-  Ми то не проти, -  прямо відповіла Світлана, всім своїм виглядом показую

чи, що вона щаслива від близьких стосунків з Павлом. -  Проте завтра у мене при
йом, як завжди, розпочинається дуже рано, так що не зможемо скористатися вашою 
гостинністю.

-  Мені також хотілося б побачитися з Володькою, але я тут буду ще довго, то за
скочу до вас. А ви також при нагоді заїжджайте до мене.

Коли вийшли з магазину, Світлана запитала:
-  Павлуша, ти не хочеш заглянути в свою школу?
-  Та там за двадцять років майже всі вчителі змінилися.
-  А сама школа ніяких сентиментів у тебе не викликає?
-  Чому ж, викликає. Але вони не залежать від того чи зайду я в її приміщення чи 

ні. Вони при мені. Та й не хочеться вже в котрий раз розповідати про свої болячки і 
негаразди та ще й незнайомим людям.

-  А ти цим би доставив їм велику приємність: у нас так полюбляють порадіти не
гараздам інших.
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-  Тим більше заходити немає чого.
Порадившись, Світлана і Павло вирішили пообідати не в сусідній чайній, а в 

їдальні колишнього радгоспу. Колись там дуже смачно готували. Пішли по алеї пар
ку до неї. І тут їм назустріч з бокової стежки вискочила Ганна Семенівна, дружи
на Юрія Омельковича, який викладав у його класі російську літературу. Вона його 
впізнала і вигукнула:

-  Павлуша! Яким це побутом ти до нас потрапив?
-  Довго розповідати та мало про що слухати. Захворів я, то приїхав додому 

полікуватися. Як там Юрій Омелькович?
-  Також бідний хворіє, Дуже прихопило серце, то лежить зараз у Черкасах в 

обласній лікарні. Але ви заходьте! Пообідаємо і поговоримо.
Говорити з нею не було про що. Тому Павло послався на те, що ще мав зустрітися 

з товаришем і, подякувавши, від запрошення відмовився. Тоді жінка запитала його:
-  Слухай, Павло, ти ж працював переводчиком?
-  Працював. А що?
-  Та ось наша дочка Леся цього року закінчує школу, то ми також хотіли б послати 

її навчатися на переводчика. Куди б ти порадив їй краще поступити?
-  Ви маєте на увазі університет чи інститут?
-  Еге ж.
-  А як вона навчається?
-  В основному на відмінно.
-  Ну що ж, намір благородний, але за вступ потрібно заплатити п ’ять тисяч доларів.
-  То де ж ми зможемо тут дістати такі скажені гроші? Може б ти пособив?
-  Грошима чи чимось іншим?
-  Ну ти ж навчався в університеті й у високих колах крутишся, то тобі варто лише 

подзвонити там комусь і все влаштувати.
-  Немає зараз, Галино Семенівно, таких понять, як добрі знайомі чи товариші, а є 

лише одна річ: чистоган, притому в доларах чи євро.
-  Ой Боже! То що ж нам робити? -  розпачливо сплеснула вона долонями.
-  Я вам підкажу, -  втрутилася у їхню розмову Світлана. -  У Черкаському 

університеті теж є факультет іноземних мов.
-  То там що, грошей не беруть та ще і в тій клятій валюті?
-  Беруть. Проте там є підготовчі курси. Пошліть на них дочку. Нехай постарається 

і гарно їх закінчить. Тоді її зарахують без іспитів. Так влаштували свою дочку одні 
мої знайомі.

-  Ой, як же тепер все складно і за такі скажені гроші робиться! Та діватися нікуди. 
Це, мабуть, єдина можливість потрапити їй до того вишу.

-  Добре, що ти не погодився на обід, -  зауважила Світлана, коли вони залишилися 
одні, -  а то поїв би, випив би чарку і діватися нікуди -  плати за це і влаштовуй дочку.

-  Атож. Хіба я не знаю, що наші люди задарма не пригощають.
У їдальні їх зустріли привітними посмішками дві милі жінки. їм подали запашну 

телячу печінку з гречаною кашею і салат з квашеною капустою. Після довгої про
гулянки страва здавалася ще смачнішою, ніж була насправді. Особливо смаковитою 
виявилася капуста, тому прикупив один пакет додому.

Після обіду поверталися додому парком. Вся земля у ньому була покрита фіалками. 
Під яскравим промінням сонця вони переливалися всіма відтінками блакиті.
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Здавалося, немов хтось уміло розкинув величезний синій, як небо в цю пору, килим 
між деревами. Листя на них ще не було, квіти жадібно вбирали в себе сонячне тепло 
і буяли. Зірвав одну фіалку і понюхав. Від неї ішов ледь відчутний тонкий запах. 
Зате пряно пахла кора дерев, на яких уже наливалися бруньки. Від землі піднімався 
густий запах прілого листя. Десь неподалік діловито стукотів дятел. Вгорі співали 
пташки. Особливо красиво виспівувала одна з них. Павло не знав, яка саме. Тому 
запитав Світлану:

-  Яка це пташка виводить таку чудову мелодію?
-  То самець шпака приваблює своїм співом самку.
-  У французькій мові є окремі назви для самця і самки шпаків. Самка називається 

«grive», а самець -  «merle». Щось рідкісне, про яке в нас кажуть «біла ворона», 
французи називають «merle Ыапс», тобто білий шпак. А ще вони говорять «Faute de 
grives, on mange de merle», тобто «При нестачі самок їдять самців шпаків».

-  Невже французи їдять шпаків?
-  Не знаю. Цей вислів по суті означає «На безвідді і рак риба».
-  А ти гарно знаєш французьку мову.
-  Та ще не забув, але сумніваюся чи зміг би працювати перекладачем.
-  Зміг би. Вона, я бачу, так міцно укорінилася в тобі, як он той дуб у землю.
Пологою дорогою спустилися вниз. Парк перейшов у ліс, який ліворуч рішуче

здерся на круту гору. З неї через дорогу веселими струмками дзюрчали весняні во
ди. На землі між деревами допрівало торішнє листя. Крізь нього в багатьох місцях 
пробивався зелений барвінок. Подекуди синіми цятками спалахували фіалки. Але їх 
було не так багато, як у парку. Хоча і там, і тут вони радісно віщували про нестримне 
пробудження природи. Праворуч ліс стояв у неглибокій воді й віддзеркалювався у 
її тихому плесі. Дерева виблискували під сонцем живими смолянистими, білими 
і зеленими кольорами, а тужаві бруньки на багатьох з них готові були вибухнути 
зеленим листом. Весна вже невідворотно повертала до тепла, зеленого розмаю і 
квітіння.

У цей час вони підійшли до найнижчої частини дороги. З правого боку ліс пере
йшов у луки, з яких долинало кумкання жаб. Це ще не була їхня травнева весільна 
вакханалія, а лише мелодійне нагадування про те, що весна вже наступила.

-  А правда, що французи їдять жаб?
-  Правда.
-  То чому тут дивуватися, що вони і шпаків їдять. А ти жаб куштував?
-  Навіть їв.
-  То і які вони?
-  Ну, як правило, їдять смажені чи тушковані задні лапки. Ну на смак вони ближче 

всього до голубиного м’яса. А в магазинах їх продають у рибних від ділах. Вважають, 
що жаба -  то риба.

- 1 ти звик до них?
-  Ні. М ’ясо у них нормальне, а ось усвідомлення того, що це все-таки жаба, не 

дозволяє отримати насолоду, яка б не була смачна з них страва. Все-таки, за нашим 
переконанням, жаба -  то гидка істота.

-  Та і вислови, пов’язані з нею, негативні. Наприклад, ось ці: «Коли жаба цицьки 
дасть» чи ще кажуть «Жаба давить», коли заздрять.
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-  А французи кажуть «Робити жабу», що означає кривлятися чи мавпувати. Це 
також передає не дуже їх схвальне ставлення до неї.

-  Хоча вона і корисна для них істота, раз вони її їдять.
- 1 все ж і в них існує відраза до неї. Що не кажи, а в тваринах і людях нас насам

перед приваблює їхній зовнішній вигляд, їхня краса.
-  Що правильно -  то правильно. Ми на все як дивимося. Найперше визначаємо 

чи гарний хлопець чи дівчина, а лише потім звертаємо увагу на все інше: розум, 
характер, хазяйновитість і тому подібне. І скільки не вчать нас книжки, кіно й те
лебачення та і саме життя, що потрібно спочатку подивитися на сутність людини, 
наше ставлення до неї залишається таким же, яким воно було тисячі років тому. 
Співається ж у пісні «Ти до мене не ходи, куций коротенький, бо до мене ходить 
хлопець високий, тоненький»

-Така вже наша природа, яку давно підмітили філософи і письменники. Як заува
жив Вольтер, наша натура завжди має більший вплив на нас, ніж освіта. А кого б ти 
вибрала, низеньких Шевченка чи Наполеона, яи якогось довготелесого гарнющого
ДИЛДУ?

-  Ну це вже напевне, що не тих геніїв.
-  Чому?
-  Тому що народ уже давно дав путящу пораду: «Паруйся кінь з конем, а свиня 

з свинею». А вибрала я тебе високого й красивого і дуже задоволена тим, що так 
сталося у моєму житті.

Коли зайшли у своє село, Світлана занесла лікарства, взяла якийсь пакунок, і вони 
попрямували до Павла. Передвечірнє сонце пестило їх своїм останнім теплом, і їм 
хотілося ще поніжитися в його приємних хвилях. Тому, не змовляючись, сіли на 
лавці і, примруживши очі, підставили обличчя під ласкаве проміння.

18. Лікування коханням

До Павлової хати ступили разом із Світланою. Господар затопив грубку. Відблиски 
полум’я грали на їхніх розчервонілих обличчях і веселими іскорками спалахували 
в очах. Повечерявши, вони повели неквапливу бесіду, перериваючи її солодкими 
поцілунками. Нарешті почуття їх збудилися настільки, що вони вмить роздягнули
ся і гайнули на піч. Проте на цей раз чоловік не кинувся відразу на жінку, а ніжно 
гладив її, цілував у губи і груди та милувався нею. Як на свої тридцять дев’ять 
років жінка зберегла вельми привабливу фігуру. Особливо витонченими вигляділи її 
стрункі ноги. А от груди були невеликі і ледь прив’ялі.

-  Що так задивився на мої груди? Гадаєш, хто б це міг їх так розім’яти.
-  Та ні, -  розгублено відповів, бо саме про це і подумав.
-  Не турбуйся! Після чоловіка їх ніхто не чіпав. А такими вони були у мене, на моє 

розчарування, навіть тоді, коли я була дівчиною.
-  Зате ніжки в тебе і вся фігура як витончені. Ти схожа на довгий гарнюній 

дзвіночок, у який так і хочеться подзвонити.
-  Я й сама безмірно втішаюся від того, як ти в нього дзвониш.
Її груди здіймалися від збудженого дихання. Вона лежала з наполовину за

критими очима і пристрасно тремтіла під його поцілунками. Зрештою вони
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повністю віддалися коханню, яке знесилило їх і приспало. Проте проснули
ся доволі рано, і кожний, вважаючи, що інший спить, лежав тихо. Нарешті 
Світлана запитала:

-  Як ти себе, зайчику, почуваєш?
-  Трішки втомлений, але щасливий. А ти?
-  Як на сьомому небі, хоч і не знаю, що це таке.
-  Мабуть, це -  блаженний рай, в якому ми зараз і перебуваємо. Ні в який інший я 

не хочу.
-  Чому б це?
-  Як сказав поет, я не сумую за райськими нивами, не рвусь в небесні поля, жінок 

немає там таких красивих, яких дає мені земля.
-  Сподіваюся, що я теж належу до них.
-  Ти одна і єдина. А тепер скажи, чому ти включила кохання до одного з трьох 

найбільш дієвих засобів лікування?
-  Підказала проста і навіть непристойна народна практика.
-  Цікаво. Розкажи!
-  Лікувала я одну жінку Олену, дружину Микити Кобеляцького. Мала вона сорок 

вісім років, весь час хворіла і танула на очах. Ні трави, ні ліки їй не допомагали. 
Тому направила її на обстеження і лікування у Великі Рогівці. Повіз її туди підводою 
Кузьма Вербицький, по вуличному Кузюрка. Поїхали вони раненько. Не знаю, як 
там він її вмовив, але по дорозі завернув на лісову галявину і обслуговував її раз за 
разом кілька годин підряд, аж поки хтось не забрів туди і сполохав їх. Звичайно, до 
лікарні вони не доїхали, але приїхала Олена додому веселою і, головне, здоровою. 
Правда, до чоловіка згодом дійшло, як Кузьма її лікував, і він її побив. Проте вона 
якось умудряється зустрічатися з Кузьмою і розквітла, як дівчина, а про болячки 
давно забула.

-  То чому ж вони не одружаться?
-  А в Кузьми є своя дружина, і він не хоче її кидати. Хоча в гречці любов для нього 

і солодша. Ну а для Олени при імпотентові чоловікові це -  нове життя, здоров’я і 
щастя.

-  Ти не одна це підмітила. Відома американська актриса Шарон Стоун якось жар
тома сказала: «One orgasme a day takes deaseses away», що означає «Один оргазм 
щодня позбавляє хвороб».

-  Отож бачиш, скрізь це визнається. А оскільки я з тобою роблю це по декілька 
разів, то життя без хвороб мені забезпечене надовго.

-  То що, займемося приємним лікуванням?
-  Пізно вже, зайчику. Пліткарка баба Мокрина першою прибіжить на прийом, 

щоб перевірити, чи я вже прийшла чи ще насолоджуюся з тобою в постелі. То вона 
підніме такий лемент, якщо мене не застане.

-  Гаразд! Я поставлю каву. До речі, американські вчені доводять, що той, хто п’є 
по чотири чашки доброї кави на день, на вісімдесят відсотків зменшує вірогідність 
захворіти на цироз печінки. Мабуть, я на нього тому й не захворів, що на своїй 
роботі каву дудлив як воду.

-  Для мене це відкриття при такій кількості клієнтів алкоголіків. Тільки де вони 
грошей наберуть на таку кількість дорогої кави.

-  Але ж на горілку десь дістають.
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-  Скажеш таке. Пиття горілки -  це їхній спосіб життя. Тому вони щось вкрадуть, 
продадуть і на випивку наскребуть. А тобі навряд чи кава допомогла, бо, як кажуть, 
всі хвороби від нервів, один сифіліс від задоволення. А ти ж нервував неймовірно.

-  Та так, нервував та глушив свої негаразди алкоголем.
-  Ну все, не будемо погане згадувати, коли нам так гарно. А тепер я побігла, а ти 

збери свою білизну, іншу одежу і простирадла, то я заскочу, заберу і поперу.
-  Та в мене цього добра небагато. Я і сам впораюсь.
-  Сам то сам, а в мене пральна машина.
Він провів подругу до перелазу. Вони вийшли немов в інший світ: надворі йшов 

дощ зі снігом і дув холодний сирий вітер.
-  Бачиш, Павлушо, який цього року квітень вдався: учора всіх радував теплом і 

сонцем, а сьогодні набридає холодним дощем і снігом.
-  За такої погоди, як кажуть, потрібно сидіти вдома і горілку пити. Проте здоров’я 

не дозволяє. Тому піду почитаю.

19. Домашні турботи

Через два дні знову настала чудова погода. Павло зробив зарядку і побіг до мо
лодого дуба, привітався з ним і підбадьорив його приходом весни, яка несла тепло 
та навертала все до буяння і розквіту. Мовляв, він теж скоро розів’ється і зашумить 
зеленим листом. Потім притиснувся до стовбура і злився з деревом, відчуваючи 
струмування у ньому життєдайних соків, які немовби вливалися і в його кровообіг і 
посилювали його. Це додало організму наснаги, і він повернувся додому бадьорим 
і сповненим сил.

Настав час зайнятися садибою. На просторому дворі за якихось десять років ви
гналися вгору доволі високі дерева, здебільшого акації і ясени. їх необхідно було ви
корчувати, проте з цим він і за тиждень не впорався б. Запитав дядька Дмитра, кого б 
покликати на допомогу. Той порадив йому піти зранку до крамниці. Там інколи зби
ралися мужики із села та і з Малих Рогівців прискакували. Всі вони п’яниці й кру
тяться там у надії, що хтось пригостить або покличе щось зробити. Інколи одинокі 
жінки наймають їх. Розраховуються, як правило, могоричем. Отож і залишалося 
дядькам сподіватися на те, що, може, хтось кликне на роботу. Вони ненавиділи її 
всім єством своєї душі, але коли труби горять, то на що лише не підеш, щоб їх за
гасити.

Інколи п’яницям перепадало, і таки добре, від своїх сельчан, які працювали 
на Донбасі, в Сибіру чи якихось інших краях. Більшість із них, приїжджаючи в 
гості, хвалилися своїми заробітками і на доказ цього щедро пригощали земляків, 
а ті підлабузнювались і розхвалювали їх та хлебтали дармову горілку. Павло цього 
ніколи не робив. Коли його справи ішли успішно, то він не потребував підтвердження 
цього у людей, які опустилися. А зараз тим більше не мав ані найменшого бажання 
ділитися з ними своїми негараздами і заливати спогади про них горілкою.

Він пішов до крамниці о дев’ятій годині ранку. Там уже крутилися три своїх і два 
чоловіки з сусіднього села. Лише біля одного з них, Андрія Головатого з Малих 
Рогівців, лежали добре нагострені лопата і сокира. Інший його сельчанин Іван чи 
Грицько їжак курив цигарку. Павло уже зустрічав обох братів та не міг розрізнити 
схожих один на одного, як дві краплі води, чоловіків. Зі свого села він узнав си-
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Щ

нюшного вигляду чоловіка Валі Степана, Миколу Михайловича чи Михайла 
Миколайовича Лихового і ще одного чоловіка, ім’я і прізвище якого він забув. Ним 
виявився Михайло Скирта. Дядьки були поголені й одягнені в просту, але цілу і чи
сту, хоча й пом’яту, одежу. Трьом з них було десь за сорок. Степанові -  за шістдесят, 
а Лиховому -  п’ятдесят з добрим гаком. Стояли вони з незалежним, але з відтінком 
зацікавленості, виглядом.

Тут до них разом підійшли Павло і незнайомий чоловік, який запитав як навпро
стець пройти в Горошине і скільки це займе часу.

-  Хто навпростець ходить, той сам собі шкодить, -  зауважив Лиховий, якого таки 
звали Миколою Михайловичем. У цьому лісі можна легко заблукати. Тому йди до 
школи, а потім повертай направо на дорогу. Нею через ліс вийдеш на стежку в лузі і 
нею через Старик і Сулу дійдеш до села. А займе це десь годину.

Хтось сказав, що більше години, а ще хтось, що менше. Мужики засперечали
ся. Один Павло мовчав. Зрештою прибулому набридло слухати їхню суперечку, він 
повернувся і попрямував до школи. Коли він пройшов метрів сорок, його гукнув 
Павло. Той знехотя зупинився. Павло сказав:

-  Ви дійдете до Горошиного за п’ятдесят хвилин.
-  Дякую, але чому ти мені відразу цього не сказав?
-  А мені потрібно було подивитися, як ти ідеш.
Чоловік посміхнувся і покрокував далі. Мужики схвально загуділи від такої 

кмітливості Павла. їжак запитав:
-  Сам до цього додумався?
-  Ні, згадав схожу ситуацію, описану одним французьким письменником.
-  Хе, хоч на щось пригодилося твоє вчення, -  з сарказмом зауважив Степан і до

дав: «Ну ти нас хоч цим і розважив, а краще б зробив добре діло і поправив земляків. 
Візьми нам щось випити!»

-  Так ми ж комунізму так і не побудували, коли б ви працювали за здібностями, 
тобто, як зараз, нічого не робили, а випивали б по потребі. Тому пропоную вам 
роботу за плату і за могорич. Потрібно викорчувати, попиляти і порубати дерева у 
мене в дворі.

-  Скільки заплатиш за це? -  запитав їжак.
-  Дам по тридцять гривень. Зараз пригощаю легким сніданком і ставлю по пляшці 

горілки і білого міцного.
-  Що по пляшці цього добра на брата? -  землисте спите обличчя їжака засяяло. Як 

виявилося, то був Григорій. Іван був трохи старший. Проте у запійній справі пару 
років важили багато, і він допився до того, що працювати вже не міг, хіба що спро
магався піти інколи до когось вночі на город та щось вкрасти.

-  Ні, -  засміявся Павло, -  всього дві пляшки разом. В обід і на вечерю ставлю дві 
пляшки горілки на всіх, ну і пляшку шмурдяку.

-  А робити до якого часу?
-  Ну ось перекусимо і попрацюємо до першої години дня. Далі до другої обід і 

завершимо роботу о шостій тридцять.
-  Ви як хочете, а я наймитувати за такий мізер до цього київського розумника не 

піду, -  зло заявив Степан.
-  А я вас і не силую. Я назвав свою ціну, а ви як хочете чи погоджуватися з нею, 

чи ні. А розумник я чи ні, то не вам судити.



ЛІСОВИЙ ЗАКУТОК

-  А чому б і не судити. Ми ж зараз рівні. Ну скажи, яка різниця в тому, що ти став 
п’яницею там, а ми тут?

-  Ну різниця хоча б та, що і там і тут я мав і маю за що випити, а ви ні, -  дещо по
кривив душею Павло. Аргумент виявився вагомим. Чоловіки мовчали. Ні, вони мог
ли б гідно відповісти йому, зокрема послати його матом подалі, проте стримувалися, 
щоб не втратити перспективу похмелитися, а потім ще й підзаробити та випити.

-  Малувато ти даєш за таку важку роботу, та й хіба вистачить тих двох пляшок, 
щоб нам поправитися, -  обізвався Микола Михайлович.

-  Я даю те, що можу, -  наполягав на своєму Павло. Він пропонував ціну, яку йому 
порадив назвати дядько Дмитро. Проте згодом добавив на сніданок ще чвертку горілки.

Оскільки пляшки з омріяною випивкою звабливо замаяли перед очима, то чоловіки 
пристали на його пропозицію. Один Степан з незалежним виглядом залишився біля 
крамниці, все ще сподіваючись виканючити в дружини похмелитися.

-  Ну що ж, бери випивку та пішли горбатитися, -  сказав Андрій статечно, при
ховуючи своє задоволення.

Павло прихопив спиртного, ковбаси, хліба, салатів і яєць. Виніс з хати маленький 
столик, пару стільчиків і прикотив з чоловіками дві колоди. Нарізав ковбаси і хліба 
та відкрив салат. Ну і поставив випивку. Сам не пив, а чоловіки як за себе кинули 
ті пляшки і попросили добавки. Мовляв, від такої кількості випитого й настрою 
робити немає.

-А  вип’єте більше, то про роботу нічого буде й говорити. Домовилися, то беріться! 
Адже домовленість -  дорожче грошей.

-  Е, не кажи! Немає нічого дорожчого від грошей, -  відповів Лиховий. -  Ми ж 
вступили в капіталізм, де вони є найціннішим товаром.

-  Гроші як та баба. Ти весь час про них думаєш, -  додав Андрій.
-  А при чому тут баба? -  здивувався Лиховий.
-  Був би ти молодший, то зрозумів би, що трахнуть бабу хочеться так же завжди, 

як і випити. А як же ти вип’єш без грошей!
Павло виніс наявні у нього дві лопати і дві сокири. Від випитого настрій у мужиків 

піднявся, і вони притьмом взялися за роботу. Тут нагодився дядько Дмитро і грим
нув на них, щоб копали глибше і викидали коріння. А то, мовляв, дерева знову скоро 
проростуть.

-  Сам ставай і рий, -  огризнувся Лиховий.
-  Сам я не можу, бо Павло ж -  рідня, небіж, то мені не заплатить, а ви взялися 

робити за плату, то робіть добросовісно.
Раптом до двору похапцем заскочив Степан зі своєю сокирою. Йому, мабуть, 

нічого не обломилося, а труби ж горіли, то він, переборовши гордість, мерщій взяв
ся обрубувати гілки на викорчуваних деревах.

-  Е ні, -  запротестував Павло. -  Відмовилися, то відмовилися, і мені вашої допо
моги не потрібно. Не можу ж я експлуатувати такого поважаючого себе добродія, 
як ви.

-  Або такого хрена моржового, який ще й штрикає чоловікові межи очі, -  зло ки
нув Андрій.

-  Та то я пожартував.
-  Самі справимося, а ти іди собі й далі танцюй у жінки під лавкою, -  загуділи 

чоловіки, які аж ніяк не хотіли ділитися випивкою.
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-  Гаразд, -  змилостився Павло, пообіцявши добавити ще чвертку горілки на всіх, 

а Степанові налив шкалик горілки і дав бутерброд з ковбасою і загадав:
-  Обстругуйте і складайте ось на цю ряднину кору з акацій.
Він лише тепер згадав, що Світлана просила надерти тієї кори.
-  А до магазину свіжого пива привезли, -  єзуїтським голосом сповістив Степан.
-  Ну то й що? -  запитав Павло.
-  То гріх було б не пригостити ним робочий люд, -  зауважив Лиховий. Його друж

ньо підтримали інші й навіть роботу припинили, здивовано дивлячись на нетяму 
господаря.

-  Ну, гаразд, -  піддався Павло їхнім благаючим поглядам і, взявши з собою наймо
лодшого Михайла, пішов до магазину. Принесли цілий ящик з дванадцяти пляшок, 
і Павло почав виставляти їх у відро з холодною водою. Мужики схопили по пляшці, 
збили пробки об лавку і жадібно до них припали. Він жахнувся тим, як вони обчух
рали лавку.

-  Хіба не можна було попросити відкривачу? -  обурився він.
-  Та все буде гаразд, -  запевнив Лиховий. -  Ось докінчу пляшку і порівняю лавку 

сокирою, то ще рівніша стане.
-  Ну хоча б почекали, коли воно охолоне, -  зауважив господар і відніс відро з 

іншими пляшками на холод до погреба і від гріха подалі.
-  А що там у тій Франції кажуть про вино і пиво? -  запитав Андрій, відірвавши 

пляшку від рота.
-  Багато чого. Я можу з ходу навести скільки хочеш висловів.
-  Давай хоч один!
-  Ну ось цей, наприклад: «Le vin est tire, il faut le boire», що перекладається: «Якщо 

вино налите, його потрібно випити».
-  Це само собою, -  загуділи мужики.
-  Проте це прямий переклад, а смисл вислову такий: «Взявся за гуж, не кажи, що 

не дуж». А ви взялися, то давайте робити далі.
-  Ну не можна ж так перекручувати такі прості й зрозумілі слова, -  не зважив на 

його заклик Андрій. -  А ти знаєш, як французи кажуть, що вино на пиво -  диво, а 
пиво на вино -  лайно?

-  Щось не пригадую такого вислову.
-  Тепер знатимеш, -  посміхнувся той, допиваючи пляшку.
Павло сумнівався, що у французькій мові є такий вислів. Скоріше за все чоловік 

придумав його сам і розігрує його.
На обід він насмажив яєчні, нарізав вудженого сала і відкрив салат з капустою. 

Дядьки, здивувавши Павла, зараз пили і закушували статечно. Коли скуштували са
ла, їжак запитав:

- 1 хто ж це таке сало готує?
-  А що?
-  А те, що я ось більше сорока років прожив, а такого смачного сала не куштував.

-  Та то Хведоряка такий бекон вирощує і потім його коптить. Він і торгує ним, -  
повідомив Лиховий.

їжак продовжував захоплено:
-  Ну це сало як, як ...
-  Як пісня, -  підказав йому Павло.
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-  Та я і пісні такої не знаю, щоб могла зрівнятися з ним.
-  А може, та, в якій співається: «Любив козак дівчину і з сиром пироги», -  допу

стив Андрій.
-  Ну для тебе, то дівчина з пирогами, може, й переважить це сало, а я його ні на 

яку бабу і навіть пиріжки не проміняю, -  запевнив їжак.
Незважаючи на висловлену Андрієм сентенцію, чоловіки запивали горілку пи

вом, а полірували все біоміцином, тобто білим міцним вином.
Тут зайшов дядько Дмитро з макітрою вареників. Товариство їм зраділо та разом 

з тим і спохмурніло, адже випивка вже закінчувалася.
Павло запросив дядька до столу. Той запрошення прийняв.
-  А що це ти всухом’ятку їсти будеш? -  запитав Степан.
-  Чому ж, я дещо з собою прихопив, -  відповів дядько, виймаючи з брезентової 

сумки велику пляшку самогону і три пляшки пива.
Товариство задоволено загуділо від такого неочікуваного подарунка. На столі 

привабливо запарували вареники з сиром та ще й горілки з пивом добавилося. Ну 
справжня тобі скатерка-самобранка. Чоловіки смикнули самогонки і накинулися 
на вареники, немовби до цього нічого не їли. Напослідок Андрій налив кожному 
по половині склянки горілки й розбавив її такою ж кількістю пива, щоб зрештою 
зашуміло в голові. Павло згадав, що в Києві вищим шиком було завершити випивку 
сумішшю коньяку з шампанським. Мужики хильнули суміш, і їжак зауважив:

-  Тьху, яке противне, як сциклі.
-  А ти їх пив? -  запитав Скирта.
-  Та прийшлося.
-  Що ти мелеш, щоб ото сциклю пити, -  не вірив Михайло.
-  Коли припече, то й гівно їстимеш.
- 1 що ж це тобі так припекло? -  запитав, сміючись, дядько.
-  А що ж, як не печінка. Так була схопила, що думав уже й кінці віддавати та таки 

пішов до нашої знахарки баби Ганни Шептухи. То вона мені й порадила натщесерце 
набурити більше половини стакана і пити. Попив тижнів зо два своєї сечі і ось уже 
майже рік як про печінку й забув.

Чоловіки здивовано дивилися на нього і не йняли віри.
По обіді наймані робітники і дядько задиміли. Очі у них посоловіли, а язики по

чали заплітатися.
-  Ну все, -  подумав Павло, -  прикінчив дядько своєю горілкою роботу.
-  Як там у Києві з політикою? -  запитав Михайло.
-  Ти знаєш, я нею мало цікавився.
-  А так, що б’ються різні клани олігархів між собою та нас обирають, -  зауважив 

Андрій.
-  Та ні, ось ця прем’єрша Юля таки ж підняла пенсії і нам потроху виплачує по 

безробіттю, -  не цілком погодився з ним Лиховий.
-  А ціни як виросли, -  не відступав Андрій.
-  Виросли не виросли, а моя мати має тепер свої три сотні й може на них завжди 

купити хліба, сахарю і крупів, -  зауважив Михайло.
-  Купила б, якби ти не відбирав та не пропивав, -  огризнувся Андрій.
-  Та хай у мене рука всохне, щоб я у матері хоч копійку взяв. Ти менше мели язи

ком, а то відірву, -  Михайло був високим і все ще дужим чоловіком і, здається, не по-
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ступався Андрієві в силі. Чоловіки так свердлили один одного поглядами, що Павло 
пожалкував, що в нього не було ні дощок, ні заліза, в яких потрібно було зробити 
дірки. Підняв би у них перед очима і враз би ті їх продірявили.

-  Гей ви, півні! Зробіть роботу, а потім уже будете чубитися, та не тут, а на вулиці! 
-  прикрикнув на них дядько Дмитро.

Всі неохоче потягнулися за лопатами і сокирами. Лише Головатий підійшов до 
Павла і попросив плату за весь день.

-  Так ще ж роботу не закінчили.
-  Та мені треба до одного чоловіка заскочити і борг йому віддати.
-  Можу дати лише те, що ти заробив, тобто п’ятнадцять гривень, а ввечері після 

роботи все віддам.
-  Так я винен всі тридцять.
-  Та нікуди до вечора твій чоловік не втече, -  кинув Лиховий.
-  А ти мовчи, зараза, і не встрявай не в своє діло!
Миршавий Микола Михайлович принишк. Андрій продовжував вимагати 

заробіток за весь день, проте Павло вручив йому лише половину суми. Той матюк- 
нувся, взяв гроші і зник, як виявилося, назавжди.

На його здивування, незважаючи на велику кількість випитого, хлопці до вечора 
викорчували всі дерева, порізали їх і розрівняли землю. Навіть найслабший їжак, 
хоч спочатку і похитувався, але згодом втримував рівновагу, уміло і вправно обру
бував сокирою гілки акацій. Набуті досвідом і працею навички ще міцно сиділи в 
чоловіках. Повечерявши і отримавши плату, робітники гомінким гуртом похилили 
додому. Крамниця вже не торгувала, так що вони ще й гроші додому донесуть, а 
їжак довезе, бо невдовзі мав піти останній автобус. Отже, всі залишилися задово
леними: господар тим, що упорядкував двір, а мужики тим, що гарно пригостилися 
та ще й підзаробили.

Знову зайшов дядько Дмитро, оглянув двір і залишився задоволений.
-  Гарно мужики попрацювали, -  зауважив Павло, -  і майстрами виявилися вправ

ними. Ось тільки я, коли був у Малих Рогівцях, то дивувався, яка занедбана хата в 
їжаків.

-  А хата в Головатого така обшарпана і так похилилася, що ось-ось впаде.
-  То чому ж вони не полагодять їх?
-  А хто ж їм за це заплатить та ще і могорич поставить. Ні, за так вони робить не 

будуть, хоч і загинуть під завалами своїх халуп.
-  Проте ж у Лихового і Скирти будинки доглянуті.
-  Та то тому, що у першого дружина, а в другого мати заставляють їх за ними до

глядати. Тобі також потрібно було б свою хату поремонтувати.
-  Не все зразу, дійдуть колись і до неї руки.
-  Ну то й гаразд. Відпочивай, а я також піду перепочину.
Павло заніс кору акації на горище і розтрусив її на двох ковдрах. Потім відкрив 

віконце з іншого боку, щоб вона сушилася не лише в тіні, а й на протязі. Далі 
пішов у сад. Там росло по парі яблунь, груш, абрикос і вишень. На деяких гілочках 
абрикос і вишень біліли й рожевіли рідкі квіти. На яблунях і грушах не виднілося 
навіть квіткових бруньок. На всіх деревах тирчало сухе гілля. Чоловік узяв драбину 
й ножівку та й почав його пиляти, аж доки повністю не стемніло.
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20. Все ті ж турботи і ризиковані помисли

Рано-вранці наступного дня до нього хтось постукав. Вийшов у сіни і відкрив 
двері. Перед ним стояла бліда і змарніла Діда Безугла. Запросив її до хати. Жінка 
тримала якийсь пакунок. Вона, ніяковіючи, промовила:

-  Я ось чисті простирадла принесла, то, може, ти їх купиш у мене?
-  Та в мене їх достатньо. А тобі що, гроші потрібні?
-Дуже.
-  А як із здоров’ям?
-  Та ти ж бачиш по мені, що не дуже.
-  А полоти ти зможеш?
-  Якщо не цілими днями, то зможу.
-  Тоді працюватимеш стільки, скільки зможеш. Ось тобі завдаток у шістдесят гри

вень, а далі плататиму залежно від виполотого.
-  А можна почати полоти завтра?
-  Та ти що не бачила, що я ще навіть город не зорав. Поління почнеш десь за 

місяць -  півтора.
Жінка болісно посміхнулася, подякувала за гроші й попленталася до лавки, ку

пила там горілки і повернулася додому поправляти здоров’я й заливати своє горе і 
сором перед людьми.

Сьогодні Павло збирався взятися до обробітку городу, аби вирощувати та спожи
вати свою городину. Адже вчені стверджують, що плоди саме з тієї землі, на якій ти 
народився і виріс, найповніше постачають організм необхідними, але втраченими 
в процесі життя речовинами. Лише подумав іти до Геннадія, щоб домовитися про 
трактор і знаряддя, як хлопець сам зайшов до нього з якимось пакунком у руках.

-  Добре, -  подумав Павло, -  що вони хоч з Лідою не зустрілися, а то обом та 
зустріч була б неприємною.

-  Ну то що, допоможеш мені у пограбуванні награбованого? -  напрямки запитав 
товариш.

-  Відверто кажучи, боюся.
-  А чого тут боятися. Ми ту пару не будемо грабувати. Якщо я не помиляюся, то 

вони переховують гроші, які їм то привозять, то забирають два молодики. Гадаю, що 
ще мають приїхати. Ось тільки вгадати б чи з грошима, чи за грошима.

-  А тобі як би хотілося?
-  Хотілося б, щоб за ними, бо ми не зможемо засікти їх, коли вони їхатимуть сюди, 

щоб перехопити десь на дорозі.
-  То, може, ти сам справишся?
-  Я не зможу стежити за будинком і водночас спромогтися перестріти їх у 

потрібному місці. Отже прошу твоєї допомоги.
-  У чому вона полягатиме?
-  Я хотів би, щоб ти приглядав за будинком.
-  Як саме?
-  Твій двір виходить на дорогу, що веде до їхнього будинку. Отже, постарайся весь 

час вештатися надворі. Це зараз, під час весняних робіт, не важко зробити. Коли по
бачиш, що мимо проїде якась чужа машина чи мотоцикл, бери, я ось приніс, бінокль 
і біжи через ліс до їхнього двору перевірити, чи не до них приїхали гості. Потім даю
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тобі ще радіотелефон, щоб ти мене повідомив про це. Далі -  то вже моя справа.
-  Ну, ти добре оснастився, -  зауважив Павло.
-  А зараз без цього лісникові, як солдату без зброї, аж ніяк не обійтися. Злодії враз 

прикінчать. Тому й дістав усе це. Коли я когось застаю за крадіжкою лісу, то дзвоню 
батькові, він негайно під’їжджає і хтось із нас підходить до крадіїв, а інший його 
прикриває з рушницею.

-  На війні, як на війні, -  зауважив Павло.
-  Атож. То що ти робитимеш у дворі?
-  Та там роботи ще до біса. Насамперед потрібно добре полагодити тин, викопати 

і збудувати відхідник. Та матеріалів немає.
-  Будемо сподіватися, що цим ранком ніхто до твоїх сусідів не приїде, тому давай 

проскочимо на мотоциклі до головного лісництва у Великих Рогівцях. Там ти випи
шеш по якомусь складометру дуба і сосни. А зріжемо стільки дерев, скільки буде 
потрібно. Лиш би був документ для виправдання. Гроші в тебе є?

-  Та дещо ще залишилося.
У сусіднє село змоталися за півтори години.
-  Але ж дерева потрібно зрізати, попиляти, а дошки висушити, то це займе стільки 

часу, що нічого вже буде і тин городити.
-  Сухі дошки і штахетник візьмемо зараз у мене, а виписане тобою дерево згодом 

попиляємо і залишимо у нас. Отже, пильнуй! Іще одне. Гляди, щоб тебе хтось не 
засік за підгляданням.

-  А хто це знічев’я буде бродити по лісі. Грибів і ягід ще немає.
-  Є такі. Ось кілька днів тому пішов я з однією молодицею до лісу й почав її 

обробляти, а тут звідки не візьмись баба Мокрина з хмизом. Добре, що я почув 
її кроки і накинув на обличчя молодиці хустку. Так стала та клята баба і стоїть, 
витріщившись. І стояла б так не знаю скільки, бо така ж дивина для неї. Ну я по
слав її матом і сказав, що, мовляв, зараз встану, хмиз відберу і оштрафую. Тим її і 
здихався.

-  А хто ж була та молодиця, якщо це не таємниця?
-  Для тебе ні. Ми набагато більшим секретом пов’язані. Це Маруся Гайова. Хоч 

і старша за мене, але тіло в неї ще звабне. Кращу тут навряд чи знайдеш. Хіба що 
Світлану. Так ти її уже захопив.

-  Послухай, Гено, а може, мені для прикриття зробити шпаківню і бігати з нею та 
молотком на розвідку?

-  Та про цю піонерську романтику вже ніхто не згадує. Роби так, як усі роблять. 
Хапай сокиру і вирубай там, допустимо, стовп для тину.

-  Чи буде з цього якийсь толк?
-  А це вже як фішка ляже.
На тому й розпрощалися.

21. Здобич

Стояння на «шухері» виявилося необтяжливим. Час від часу повз нього проїжджав 
орендатор більшості паїв у селі Леонід Васюта. Він вітався з ним через вікно лег
ковика, але не зупинився і на близьке знайомство не йшов. Якось Павло висловив 
Світлані своє здивування з цього приводу.

-  Не хоче до тебе заходити, бо й тебе довелося б запрошувати.
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-  Ну то й що? Не так уже й багато в селі цікавих людей.
-  А те, що в нього жінка з сином-студентом у Дніпропетровську живуть, а тут він 

найняв домробітницю, дуже гарну молодицю, та й живе з нею. То не хоче, щоб люди 
зайвий раз на це звертали увагу.

-  А що ж дружина?
-  А нічого, бо ніхто ж над ними свічки не тримав і не докаже. А буде язиком пле

скати, то наживе запеклого ворога. У нього грошей до біса, то може хоч кого найня
ти, щоб закрити рота базіці.

У кількох чоловіків у селі були мотоцикли. Павло знав тих людей і не переймався, 
коли вони проїжджали мимо. Аж ось за три дні до Великодня, який збігався з Першим 
травнем, мимо його садиби промчав мотоцикл з двома невідомими чоловіками. 
Негайно схопив радіотелефон, бінокль і помчав до загадкової садиби. Підійшов до 
неї. За парканом біснувалася собака. Заліз неподалік на дерево і помітив у дворі мо
тоцикл. Господар і двоє чоловіків зайшли до будинку. Собака затих. Штори у вікні 
світлиці були привідхилені, й Павло побачив, як господар відкрив двері масивної 
шафи й вийняв звідти коробку і почав діставати та лічити гроші. Один чоловік ра
хував їх і складав до невеликої валізи, а інший щось записував до блокнота, мабуть, 
суму отримуваних грошей. Отже, прибулі прибули за грошима для якихось своїх 
оборудок. Його вразило те, що господар і приїжджі почувалися настільки впевнено, 
що навіть не завісили щільно вікно.

Павло спустився на землю, відійшов на безпечну відстань і зателефонував 
Геннадію. Як і домовлялися, повідомив новину примітивною конспіративною фра
зою:

-  Тільки що бачив крадіїв, які у лісі пиляють сосну.
-  Повідом, коли вони повертатимуться.
-Гаразд!
Павло почав чекати. Прибулі затримувалися, можливо, господарі їх пригощали. 

Зрештою чоловіки вийшли надвір. Один з них тримав у руках валізу, яку поклав у 
причіпне сидіння і накрив брезентом. Вони попрощалися з господарем, викотили 
мотоцикл за ворота і поїхали. «Чи справиться Геннадій з двома дужими мужика
ми? На важливі справи слабаків не посилають», -  майнула тривожна думка. Він 
повідомив товариша, що два чоловіки потягли спиляну сосну з лісу.

-  Постараюся їх зустріти, а завтра вранці загляну до тебе.
Отримавши ще перше повідомлення, Геннадій схопив приготовлену зарані бре

зентову сумку з рибальськими снастями, наживкою і мотком сірої мотузки, взяв 
вудки і через дорогу швидким кроком попрямував до соснового лісу. За кілька сот 
метрів він різко звернув наліво, дійшов до іншої дороги, перейшов її і заглибився 
у листяний ліс, який лише почав розпускатися і служив поганою схованкою. Проте 
в цей час у ньому навряд чи можна було когось зустріти. Ледь помітною стежиною 
піднявся нагору до дороги Черкаси -  Полтава. Наліво вона вела до райцентру, пря
мо -  до сусіднього села, а направо -  до Лубен. Тут він і вирішив влаштувати засідку. 
Був переконаний, що саме цією дорогою поїдуть посланці. Адже одного разу він 
уже бачив, що господар будинку Михайло, за яким він стежив, їздив мотоциклом 
саме нею. Він вийняв синтетичну сіру мотузку і прив’язав один її кінець до дерева 
на висоті своїх грудей. Інший кінець протягнув до дерева на протилежному боці 
дороги, зрізав ножівкою гілку на тій же висоті і почав тренуватися швидко натягати
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мотузку й намотувати її кінець на сучок. Залишившись задоволеним своїми при
готуваннями, ще раз поглянув на мотузку. Вона майже не виділялася у сутінках на 
брудно-сірому шляху.

Невдовзі до нього долинув шум мотоцикла, який натужно гудів, піднімаючись 
нагору. З полегшенням зітхнув, коли побачив, що він повернув саме в його бік. 
Мотоцикліст підвищив швидкість на рівній ділянці. Коли він наблизився, Геннадій 
ривком натягнув мотузку і встиг закрутити її пару разів на сучку. Водій наштов
хнувся на перешкоду і полетів назад, машина перекинулася і відкинула його су
путника далеко в бік. Разом з ним вилетіла і покотилася валіза. Геннадій якийсь 
час очмарілий стояв, охопивши дерево. Мотузка не втрималася на сучку, сильно 
смикнула його і вдарила головою об стовбур. До тями його повернув крик того, 
що полетів вбік. Він тримався за, здається, зламану ногу і репетував. Підбігши, 
Геннадій сильним ударом кулака в обличчя примусив його замовкнути. Водій лежав 
без свідомості, але дихав.

Геннадій зібрав мотузку, схопив валізу, підбіг до мотоцикла, поставив його на ко
леса і спробував завести. На його подив, той завівся. Він кинув у причіпне сидіння 
валізу, свою сумку і вудки, а потім домчав до сусіднього села і заховав його в кущах 
перед в’їздом. Далі з речами помчався узліссям до Сули. Лише на березі річки під 
кущем верболозу зняв маску і роздягнувся. Тіло огортала прохолода, і він стояв до
ти, доки не відчув, що змерз. Вийняв зі своєї сумки саперну лопату, прив’язав до 
себе і, взявши валізу в одну руку, ввійшов у воду. Вона була ще дуже холодною, але 
охололе тіло швидко пристосувалося до неї. На протилежному березі розкинулися 
широкі луки, поцяцьковані кущами верболозу. Біля одного з них він обережно зняв 
дерен. Трава ще лише почала підніматися. Викопав яму майже у свій зріст, поклав 
туди валізу, засипав її і ретельно прикрив дерном. Та незважаючи на його старання, 
місце схову було дуже помітним. Залишалося сподіватися, що в таку пору тут ніхто 
шастати не буде. Проте вирішив наглядати. Перепливши назад, замаскував одежу 
і старі гумові чоботи, одягнувся у захоплений з собою спортивний костюм і взув 
кросівки. Потім відійшов метрів на триста по течії і почав рибалити, оглядаючи час 
від часу все навколо. Нікого не було видно. Риба клювала непогано, і хлопець запо
внював нею сумку. Перед світанком подався додому.

22. Несподівані гості

З самого досвіта Павло очікував товариша. Уже почало сходити сонце, коли на 
подвір’я зайшов Геннадій.

-  Ну, нарешті, -  вигукнув Павло. -  Я майже всю ніч не спав і зараз усе валиться з 
рук, бо переживаю за тебе.

-  Тепер заспокойся. Все пройшло нормально. Правда, обидва хлопці, що мчали 
на мотоциклі, дещо покалічилися. Але ж вони повинні були знати, на що йшли. 
Оборудки з грошима небезпечні.

-  Ну вони хоч не при смерті?
-  Та ні. Один, здається, зламав ногу і довелося його відключити, бо репетував як 

навіжений. Інший сам відключився. Очухаються.
-  А тобі хто з них набив на лобі таку ґулю?
-  Сам ударився об дерево, коли натягнутою мотузкою зупиняв їх. Знаєш, я від 

пережитого не засну, то давай допоможу тобі.
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-  То, може, перекусиш?
-  Немає апетиту. Лише води нап’юся, а потім кави. Але спочатку занесу рибу до 

Світлани, бо мати уже, мабуть, подалася в школу. То попрошу Свєту підсмажити її 
нам на обід.

Десь перед обідом, коли хлопці закінчували ремонт тину, біля двору зупинився 
легковик. З нього вийшли капітан і старшина міліції. Геннадій негайно натягнув на 
лоба кашкет.

-  Боже поможи! -  побажав капітан.
-Дякуємо! -  відповів Павло.
-Т и  господар?
-Я .
-  Давно надворі?
-  Та з самого ранку.
-  Нікого не бачив, хто б проїжджав на машині чи мотоциклі?
-  Коли?
-  Ну вчора ввечері чи сьогодні вранці.
-  Вчора ввечері мимо двору проїхало два чи три мотоцикли і орендатор Васюта на 

машині, а сьогодні вранці теж.
-  А хто і коли?
-  Я на годинник не дивився і на мотоциклістів теж.
-  А чому? У селі люди спостережливі й усім інтересуються.
-  А я людина не допитлива і не звертаю уваги на тих, хто мимо мене їздить чи 

ходить.
-  Місцевий?
-  Взагалі то так, але впродовж багатьох років мешкаю в Києві.
-  А тут чого окалачуєшся?
-  Приїхав перевідати рідну домівку.
-  А ти хто такий? -  звернувся капітан до Геннадія.
-  Син лісника.
-  Допомагаєш?
-  Та ось повертався з рибалки і вирішив допомогти товаришу.
-  Зараз же ловити рибу заборонено.
-  Скільки я тут живу, стільки люди не зважають на ту заборону.
-  А як ми реквізуємо рибу та ще й штраф впаяємо?
-  Ви її спочатку знайдіть.
-  Ну, нехай. Скажи, а ти не бачив когось там у лузі чи біля річки? А на якій річці 

ти рибалив?
-  На Сулі й на Старику. То бачив на Сулі кілька човнів. А що?
-  Та пограбували недалеко двох інкасаторів. То шукаємо злочинців.
-  Ми не грабували, -  запевнив Геннадій і далі звернувся до Павла: -  Уже обід, то 

я запрошую тебе до себе пообідати.
-  А нас на обід не кличеш?
-  А хто ви мені такі, щоб я вас пригощав?
-  Ну, дивись, застукаємо тебе біля річки, то не лише снасті й рибу конфіскуємо, а 

й тебе заберемо і посадимо в кутузку.
-  Спробуйте!
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-  Що, не боїшся?
-  То не козак, що боїться собак.
Геннадій різко повернувся і швидко попрямував з двору, а капітан кинув йому

навздогін:
-  Ну гляди, ти ще нам попадешся.
Той навіть не оглянувся.
-  Від тебе можна подзвонити? -  звернувся капітан до Павла.
-  У мене немає телефону.
-  То як же ти живеш?
-  По-різному. Колись у Києві, коли займався бізнесом, то з телефоном не розлу

чався ні на мить. Навіть спав з ним: однією рукою обіймав дружину, а в іншій три
мав телефон. Тепер із задоволенням обходжуся без нього.

-  Що погорів?
-  І прогорів і захворів, так що проходжу вдома, як бачите, лікування трудовою 

терапією.
-  Ну бувай!
-  Бувайте!
Він здивувався, що міліція виявилася без рації. Дивні якісь ці міліціонери та й 

годі.

23. Справ багато та здобич заважає до них підступитися

Павло вмився, переодягнувся, взяв пляшку червоного сухого вина і попрямував до 
Світлани. Біля літньої кухні поралася господиня з туго обмотаною навколо голови 
хусткою. Вона засяяла і запросила сідати за вкопаний у землю столик, що стояв 
під навісом у літній кухні. За ним уже вмостився Геннадій у насунутому на лоба 
кашкеті. Одна сковорода смаженої риби парувала на столику, а в іншій риба до
смажувалася на плиті. На чистій клейончастій скатертині лежав порізаний хліб і 
стояли миска квашених огірків, круглі склянки і налитий у графин квас. У повітрі 
витав привабливий запах смаженої риби. Геннадій розлив вино у стакани. Світлана 
відлила собі трішки в інший, а решту відсунула до чоловіків.

-  Мені ще треба йти одну лежачу хвору лікувати.
Жінка приголубила вино, з’їла пару рибин, помила руки, поставила іншу сково

роду на стіл і відбула. Хлопці попивали вино, смакували рибою і мовчали. Першим 
обізвався Геннадій:

-  Ти знаєш, Павло, я ніяк не можу повірити, що ми відхопили гарні гроші. Але ж 
це так, то що ти порадив би з ними зробити?

-  А що ти сам бажаєш?
-Розумієш, у великому місті мені жити не можна, бо від загазованості відкривається 

рана. У якомусь маленькому містечку я й сам не хочу нидіти. У своєму селі мені 
подобається, але відкривати тут якийсь бізнес, то -  марна справа.

-  Отже, за таких обставин залишається одне -  піти в міліцію з каяттям і віддати їх.
-  Е ні, дзуськи! Ні з ким я ділитися здобутим не збираюся. Звичайно, окрім тебе.
-  А зі мною чому? Я тобі й допоміг-то, лише повідомивши про кур’єрів.
-  Багато допоміг чи мало, а й тобі добре впаяють, якщо розкриють цю справу. Як 

кажуть, винний і той, хто на горище ліз красти, і той, хто драбину держав. Так що
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третина здобичі твоя. Тільки як їх узяти й оприходувати. Бачиш, як одразу кинулися 
їх шукати.

-  Щось придумаємо. А ось про те, чим тобі тут зайнятися, то тільки що в мене 
майнула думка, а чи не вдаритися тобі в зелений туризм. Сільська школа зі спортив
ним майданчиком стоїть порожня. У селі також багато покинутих хат. Я сам збираю
ся купити сусідню й вирощувати на обох городах різні овочі й, за порадою Світлани, 
лікарські рослини. Хочу стати водночас виробником і продавцем. На великі оборуд- 
ки у мене хисту не вистачило, то, може, хоч з цим справлюся.

-  А ти знаєш, сільський туризм -  це ідея. Проте як пояснити те, що в мене стільки 
грошей на це взялося?

-  А ти візьми кредит у банку та й берися до справи. Та позичка прикриє і захоплені 
гроші. Школа міцна, так що її побілити, підфарбувати та й людей можна поселяти. 
Хати також є різні. Рекламу в Києві я тобі організую. Лише спочатку потрібно зро
бити всі необхідні розрахунки, тобто обрахувати, скільки брати з відпочивальників 
чи туристів за проживання і харчі, щоб не прогадати.

-  Еге ж, потрібно подивитися чи варта шкіра вичинки.
Після обіду хлопці оглянули школу і вибрали вісім хат. Павло сказав, що купить 

сусідську і теж здаватиме її, а потім додав, що хотів би перетворити на ставок боло
то в кінці свого і сусіднього городу.

-  Почекай поки що! -  ось влітку настануть спекотні дні, болото висохне, ми його 
вичистимо, і буде тобі ставок.

Зрештою хлопці пішли відпочивати, добре виспалися, а ввечері подалися риба
лити, щоб постежити за місцем схову валізи. Вирішили її не брати. І правильно 
зробили. Наступного дня Володька Гордієнко, який порався біля худоби Васюти на 
горі за селом, сказав Павлові, що автобус, який курсував між Лісовим і райцентром, 
ретельно перевіряли якісь міліціонери. Це ще раз підтвердило, що у валізі була до
бра сума.

Напередодні Паски Геннадій взяв трактор з причіплювачем, і вони поїхали за 
село в напрямі Великих Рогівців. Зупинилися біля лісової галявини на крутій горі, 
де люди добували вапно. Вони також почали його довбати і мішками носити до 
причіплювача. Це була досить марудна і важка робота, бо його потрібно було нако
пувати у вузькій пічці. По закінченні роботи Геннадій підійшов до однієї пічки, що 
була на добрій відстані збоку.

-  Що ти там шукаєш?
-  Та дивлюся. Хтось прорив шпур у пошуках глею та так його тут і не знайшов.
-  То і Бог з ним. Ми вже достатньо його накопали.
-  Та не в тому справа. Давай підкопаємо пічку глибше й потім переховаємо туди 

валізу.
-  А що в тебе іншого місця не знайдеться?
-  Знайти то знайдеться та чи буде воно безпечне. Справа в тому, що в банку при 

перевезенні великих сум грошей почали присобачувати приховані радіомаяки. І у 
захопленому мною чемоданчику він теж може бути встановлений. То щоб він не по
давав сигналів, його потрібно заховати глибоко в землю та ще нею і засипати.

По приїзді додому почали розкидати вапно на городі Павла, згодом мали повап
нувати і сусідній. У цей час до двору зайшов батько Геннадія.

-  А угноювати город ти, хазяїне, збираєшся? -  запитав.
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-  Збираюся.
-  To не можна змішувати вапно з гноєм, бо вони вступлять в реакцію і дадуть 

аміак, який попаде в рослини і зробить їх отруйними.
- А й  справді, -  почав пригадувати Павло. -  Мама теж їх ніколи не перемішувала. 

Ну гаразд, на своєму городі я вапно вже розкидав, а гноєм удобрю сусідній.
-  Тоді, якщо літо буде сухим, то вродить на твоєму городі, а дощовим -  то на 

сусідньому.
-  Світлана казала, що воно буде спекотним.
-  Та й за моїми спостереженнями, літо буде жарким. Проте чим чорт не шуткує. 

Зроби так, як я тобі порадив. Тоді не прогадаєш.

24. Тривожні свята

Святкували Великдень, а заодно згадували і Перше травня, які припадали на один 
день. Павла запросили родичі, батьки Геннадія і Світлана. Прийняв її запрошення. 
Оскільки люди зверталися до неї за допомогою, незважаючи на свята, то вирішили 
«відговітися» в обідній час, коли всі наминали смачні наїдки і ні на що інше не 
відволікалися. Із задоволенням похристосувалися. Жінка поставила на стіл борщ, 
голубці й домашню ковбасу, а з напоїв -  червоне сухе вино.

-  Звідки ковбаса? -  дивувався гість. -  Ти ж свиней не тримаєш.
-  То люди їх тримають, а я купую в них кишки та м’ясо і готую її, заливаю смаль

цем і маю на свято, на гостей чи на той випадок, коли просто захочеться поласувати 
нею.

Все було дуже апетитне, особливо голубці. Павло уже і не пам’ятав, коли востаннє 
їв їх. Він уминав за обидві щоки та нахвалював господиню.

-  А ти гадав, що я зугарна лише зілля варити?
-  Звичайно ні, але не міг уявити, що ти така вправна кухарка.
-  Дякую! А добре, що тепер люди не такі набожні.
-Ч о м у ?
-  Я читала, як колись, після великого посту, дехто так накидався на скоромне, що 

потім і ноги відкидав. А як з цим у Франції?
-  Там ніяких проблем не виникає, бо католики і протестанти не дотримуються 

посту.
-  То що, наші священики найдурніші, що нав’язали нам пости?
-  Ні, найдурніші мулли і рабини.
-Ч о м у ?
-  Тому що відрізають частину того, що потрібно подовжувати.
-  Та ну тебе. А про католицьких попів що кажуть?
-  Що вони найсумніші, бо їм не дозволяють одружуватися.
-  То не можна ж іти проти природи.
-  Звісно ні, бо це призводить до того, що католицькі священики погрузли в 

розпусті й віруючі вимагають суворо карати їх.
-  Ну а що тоді про наших православних говорять?
-  Що вони найвеселіші, бо одружуються, гуляють на весіллі, на похоронах і на 

всіх релігійних святах.
-  Ну ти таки богохульник.
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-  Ні, я православний атеїст.
-  А що це означає?
-Лиш е те, що в Бога я не вірю, але справляю більшість релігійних обрядів, як ось 

святкую з тобою сьогодні Великдень.
-  Егоїстична і зручна для тебе позиція.
-  Зате щира. А то побігли сьогодні до церкви скільки лицемірів і насамперед тих, 

хто ще не так давно переслідував віруючих і навіть не те, що молитов не знають, а 
ходять по церкві з свічками у правій руці.

-  Ну й що з того?
-  А те, що якщо прийшов на службу Божу, то потрібно і молитися і хреститися, а 

як вони це зроблять, коли тримають у правій руці свічку?
- 1 то правильно. А Перше травня у Франції святкують?
-  Так, відзначають робітники і службовці, зокрема проводять демонстрації, на 

яких висувають вимоги підвищення зарплати, соціальних пільг тощо. Прочитав я 
ті вимоги, подивився на їхнє життя і назавжди поставив під сумнів основне про
летарське гасло «Пролетарі всіх країн єднайтеся!». У нас і в них дуже різні рівень і 
спосіб життя, а отже і разюче відмінні цілі для єднання.

-  Та до єднання закликають лише комуністи і соціалісти.
-  Ось я і не можу зрозуміти, на основі чого вони закликають нас солідаризуватися 

з тими ж французами, тобто за що нам разом боротися. Там безробітний отримує 
допомогу більшу, ніж наш робітник зарплату. Ну і порівнювати наші заробітки з 
їхніми було б просто смішно.

-  То що, у Франції нічого поганого немає?
-  Чому ж, є багато і негативного.
-  Ну наприклад?
-  Наприклад, там порівняно з сусідніми країнами набагато більша кількість дер

жавних службовців, які домоглися багато пільг, зокрема вищої, ніж у приватному 
секторі зарплати. Вони нізащо не хочуть ними поступатися, а тому виступають про
ти будь-яких реформ.

-  А в нас у селі безробітним платять сімдесят гривень на місяць та і то недавно 
почали ці виплати. Та Бог з ними. Давай ліпше вип’ємо за нас і за добрих людей, 
незалежно від того, віруючі вони чи ні.

Після обіду Світлана закрила сінешні двері на засув і вони довго втішалися 
любов’ю, не переймаючись, грішно чи ні кохатися у таке велике свято.

Вечором того ж дня Геннадій і Павло взяли для прикриття своїх намірів вудки, 
саперну лопатку для справи і рушили за здобиччю. Гадали, що після такого свята 
весь здатний до самостійного пересування люд відпочиватиме. Справді, ні в селі, а 
тим більше в лісі нікого не було, і лише співали пташки. Десь вдалині відраховувала 
їм довгі літа зозуля.

-  А все-таки закувала на Великдень перший раз зозуля, -  зауважив Геннадій.
-А  послухай, як шпак своїм співом приваблює подругу! -  похвалився перейнятим 

від Світлани знанням поведінки птахів Павло.
На Старику підійшли до стоянки човнів і сіли в човен лісника, яким попливли до 

місця схову здобичі. Хлопці почали по черзі відкопувати валізу. їх аж розпирало від 
нетерпіння відірвати замок і заглянути в неї. Проте робили все за планом. На місці 
схованки закопали одежу і взуття Геннадія, речові докази злочину. По дорозі назад
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Геннадій потрусив ятері й верші, й хлопці попрямували додому з рибою, яка мала 
свідчити про те, що вони були на риболовлі. Зайшли в майстерню лісника відкрити 
валізу.

-  А що, як там вибухівка, -  промовив злякано Павло.
-  Легкувата вона для вибухівки.
-  То, може, там є якийсь інший загрозливий сюрприз.
-  Зараз побачимо.
Очі Геннадія горіли від передчуття гарної поживи. Він ретельно закрив майстер

ню і завісив вікна якимось шматтям. Собаку теж прив’язав поруч. Потім затиснув 
валізу у великі тиски, закрився забралом для електричної зварки і розрізав замок 
електричним різцем. У валізі справді виявилися гроші. Часу на їх рахування не було. 
Переклали їх у рюкзак, і Павло поніс його додому. Геннадій схопив порожню валізу, 
стрибнув на мотоцикл і повіз закопувати її у шурфі. Невдовзі повернувся до Павла. 
Вони залізли на піч, завісили її ковдрою і лише тоді тремтячими від нетерпіння 
пальцями почали рахувати гроші. їхня здобич становила шістдесят тисяч гривнями 
і двадцять тисяч доларами.

-  Як на мене, то пристойна сума. Так що її хазяї землю ритимуть, щоб знайти ці 
гроші, -  зауважив Геннадій.

-  Проте шукати їх доведеться у багатьох місцях, як колись тут по всій окрузі на
магалися знайти скарб Наливайка та так і не знайшли.

-  Так то воно так, але потрібно бути на сторожі. Вони можуть бути позначені, а 
номери переписані.

-  Авжеж, цим дармоїдам робити було нічого, то могли їх і переписати. Скоріше за 
все вони так і зробили.

-  Отже, потрібно їх везти в Київ і там якось оприходувати.
Так і вирішили зробити. Знову постало питання, де їх переховувати. Павло за

пропонував покласти їх глибоко в свою піч і закласти схованку дровами. Геннадій 
погодився, але попросив товариша з дому не відлучатися і, навіть ідучи у відхідник, 
замикати хату на ключ. Уже збираючись додому, Геннадій раптом повернувся до 
Павла.

-  Слухай, у тебе є щось міцне випити?
-  Ти правий. Без доброї чарки ми не зможемо заснути.
Павло вийняв пляшку коньяку, розлив його в два гранчаки, і хлопці залпом випили 

не закусуючи. По тому і розійшлися.
Павло пильнував здобич і нікуди не ходив. Через кілька днів до нього зайшла 

Світлана з пакетом білизни. Це був зручний привід відвідати його. На її обличчі ви
разно проглядалася стурбованість тим, що чоловік ось уже котрий день не приходив 
до неї. На своє виправдання він відповів, що закрутився то з тином, то з відхідником, 
а напрацювавшись уже не мав сил іти до жінки.

-  Зате я так стомлювався, що одразу засинав і спав як немовля. Давай разом 
повечеряємо!

-  Гаразд! Але спочатку давай я поміняю постіль. Даремно ти так убиваєшся без 
звички.

-  Я і сам це відчуваю, але така вже в мене натура: якщо взявся за якусь роботу, то 
не зупинюся доти, доки її не закінчу. Так що вибач, що через це не зміг провідати 
тебе.
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-  Вибачаю і навіть радію, що маєш сили для доволі важкої праці. Я бачу, що сади
бу ти вже огородив і навіть відхідник поставив.

-Т а  поставив, хай йому біс.
-  Чому ж так? Без нього не обійтися. Чи ти звик на природі нужду справляти і не 

можеш призвичаїтися до нього.
-  Та ні. Сьогодні зайшов у нього вранці та так гучно чхнув, що й вуха позакладало, 

то й досі погано чую. Хоч би не оглухнути.
-  Це пройде. Головне, щоб споруда не завалилася.
-  Мені уже давно пора і за город братися. Дехто вже закінчує садити, а я ще й не 

починав.
-  Встигнеш. До речі, ти не передумав засіяти частину городу лікарськими трава

ми?
-  Звичайно ні. А можна на них розбагатіти?
-  Ну на них не розживешся, хоча якусь копійчину спробуємо заробити, особливо 

якщо домовишся з аптеками в Києві.
-  А знаєш, це -  ідея. Хоча я й зарікся більше ніяким бізнесом не займатися, але 

пристаю на твою пропозицію.
-  Приставай. Я на почин і собі, і людям щаслива. Отже, завтра їдемо в Лубни за 

насінням лікарських трав.
-  Та я на завтра домовлявся з Геннадієм орати город, а післязавтра з дядьком 

Дмитром -  копати криницю.
-  Гена і сам виоре.
-Гаразд!
Павло запросив подругу на вечерю і вийшов у хижу. Там на столику сиротливо 

стояла одна баночка кільки в томаті, крихта сала і два яйця. Він знав, що в хаті за
лишився лише маленький окрайчик черствого хліба.

-  Оце запросив тебе на вечерю, -  знічено промовив чоловік, повертаючись у 
кімнату, -  а в мене майже нічого немає їсти.

-  То пішли до мене або я щось принесу.
-  Ні! Вже якщо запросив, то чимось маю пригостити. Зараз збігаю до Валі в мага

зин, а заодно і до Геннадія заскочу. Скажу, щоб орав сам.
Спочатку домовився з товаришем. У магазині прихопив ковбаси, яєць, овочевого 

салату, хліба та сухого вина, яке Валя почала завозити на його прохання. На все це 
витратив останні гроші.

-  Де тонко, там і рветься, -  подумав з сумом і згадав, що він же буквально спить 
на грошах, а боїться взяти з них хоч дещицю.

За вечерею Світлана повідомила:
-  А ти знаєш, ще якийсь чоловік приїхав сюди поправлятися.
-  І хто ж це?
-  Якийсь здоровий молодик. Виглядить років на тридцять. Поселився у хаті 

покійної вчительки Ольги Михайлівни Черінько.
-  Що, до тебе звертався за допомогою?
-  Ні. Я сама запропонувала йому свої послуги.
-  Такі, як мені?
-  Ти в мене наговоришся, копчений лящ, що трісну ложкою по лобі. Звуть того 

типа Сергієм. Від медичної допомоги відмовився. Сказав, що лікар прописав йому і
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Новина збентежила Павла і назавтра він повідомив про неї Геннадія.

-  Знаю вже про нього і про те, що він сам або з тим типом, що переховує гроші, 
крутяться біля мене. Невже щось пронюхали гади?

-  Цього не можна виключати. А що гроші шукають, то це ясно як день. Ти там на 
місті пригоди нічого не залишив?

-  Упевнений що ні, але одну промашку таки дав.
-Я к у ?
-  А коли той тип з переламаною ногою горлопанив, то я заткнув його чітким 

боксерським ударом. А хто ж не знає, що я професіонал. Ти розумієш, це якось 
інстинктивно вийшло.

-  Так, то була прикра похибка, але всього не передбачиш. До того ж, той, хто кри
чав, розгледів тебе і міг дати точний опис.

-  Так я ж був у масці.
-  Вона не могла приховати твою фігуру.
-  Ти правий. Усього не передбачиш, як би ретельно не готовився. І все-таки цьо

го нахабного зайду потрібно приструнити. Я маю у групі по боксу трьох гарних 
хлопців. Думаю порекомендувати їх у свою охоронну фірму. А зараз нехай пока
жуть, на що вони здатні.

-  Навіть не думай про це!
-  То не терпіти ж нам того, що якісь приблуди приперлися до нас у село і ходять 

та винюхують щось по дворах. Ми ж у себе господарі.
- 1 все-таки не будемо привертати уваги.
-  Ну гаразд! Може, ти й правий. Але ж руки сверблять провчити.
-  Ти їх уже й так добре провчив, відібравши у них гроші, а ще більше покараєш, 

якщо прилаштуєш їх у безпечне місце, і вони їх втратять назавжди.
-  Ти так про це спокійно кажеш. А тут або пан, або пропав. Або ми надійно 

сховаємо гроші, або з нас і мокрого місця не залишиться, якщо вони на них натра
плять. Страшно все це, але ж і дух захоплює. Правда ж?

-  Правда. Життя без пригод не цікаве. Тому давай міркувати, як нам вибратися 
з цієї пригоди живими і з наваром. Лише тоді будемо пишатися собою і зможемо 
скористатися грошима. Гроші, як мовиться, -  це ще не все щастя, але без них його 
не буває. Хіба що в казках.

25. Хто сіє, той ся надіє

Наступного дня Павло позичив у Світлани гроші на купівлю сусідської хати 
і на насіння трав, і вони подалися до Лубен. Геннадій, ставши на варту, зайнявся 
обробітком городу товариша. Ідучи за село до автобуса, Павло жартував:

-  Кажуть, що покликання чоловіка -  це заробляти гроші, а покликання жінки -  їх 
витрачати. А тут ти заробляєш, а я їх трачу.

-  Аж не мели дурниць! По-перше, я їх тобі позичила. А по-друге, я вірю в тебе, 
вірю в те, що ти ще станеш великою людиною. Тобі поставлять у Києві пам’ятник, а 
в селі відкриють музей. У ньому висітиме також моє фото, під яким буде написано, 
що у найтяжчі години життя цієї знаменитої людини я врятувала її від хвороб і хан
дри. То ради такої слави я готова потратити на тебе всі свої гроші.
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-  Жарти жартами, а ти насправді стала для мене як джерело для спраглого в 
пустелі.

-  Ось під’їжджає автобус, то давай краще повернемося до буденних справ. До 
речі, чим ти будеш засаджувати город?

- А й  справді, потрібно буде купити картоплі, цибулі, часнику ...
-  Ти що, надумав усе це на своєму горбу доправляти додому?
-  А що ж мені робити?
-  Нічого. Мені часто платять за лікування натурою, то в мене все це є в достат

ку. Завтра приїжджайте з Геною на тракторі й набирайте всього стільки, скільки 
потрібно.

-  Ну це вже я попаду до тебе навіки в боргову кабалу.
-  Ну хоч цим буду тримати тебе біля себе.
-  Ти і так своєю чарівністю і добрим ставленням міцно привернула мене.
-  Давай обійдемося без гучних слів, а будемо віддячувати один одному просто 

дружнім людським спілкуванням.
-  Згодний. У наш час воно настільки рідкісне, що вже через це є справжнім цінним 

надбанням.
З автобуса задивилися на весняні краєвиди. Дерева і кущі вабили зір молодою 

ніжною зеленню, а озимина -  відтінками соковитих смарагдових барв на контраст
ному тлі чорних кольорів зораних полів. Та Павло майже не звертав уваги на кра
су природи у її весняному пробудженні. Він пильно вдивлявся, чи вартували до
рогу міліціонери. їх ніде не було видно. Раптом ззаду до них привітався Володька 
Гордієнко.

-  А ти як сюди попав? -  здивувався Павло.
-  Сів раніше за вас на повороті. їду до одного чоловіка по ділу. А ви за чим ‘ідете?
-  Потрібно купити насіння деяких трав, -  відповіла Світлана.
За неквапливою розмовою швидко доїхали до Оржиці й пересіли в автобус до Лубен. 

Там на автостанції пішли поглянути на розклад, щоб зорієнтуватися, коли повертати
ся додому. Потім Світлана підвела Павла до вікна і показала на Володьку, який стояв 
біля автостанції і смоктав цигарку. Поводився він так, нібито не знав, що робити далі.

-  Як ти гадаєш, про що він думає?
-  Не знаю. А про що?
-  Про те, де б убити пару годин до відходу автобуса назад.
-  То він же приїхав у справах до якогось чоловіка.
-  Та він просто збрехав. Сьогодні в нього вихідний. То сказав Катрі й усім, кого 

зустрів по дорозі, що їде по ділу до якогось там чоловіка. А коли він заявляє, що 
їде у справах, то це піднімає його авторитет. Адже так він має вигляд солідного 
чоловіка, справжнього господаря, у якого є справи не лише вдома, а й у місті. А тут, 
до речі, працює і живе його син з невісткою й онуком. То взяв би клунок харчів, того 
ж молока, сметани, масла і завіз би їм. Так не взяв же.

-  Невже він такий скупий? Про Катрю вже не кажу. Вона мені лайна пожаліла.
-  Та не скупі вони. То вона просто хотіла показати, хто в домі хазяїн. А Володьці 

брати продукти і везти їх навіть своїм дітям означало б відволікатися від серйозних 
речей. А так же він приїхав у важливій справі до якогось поважного чоловіка.

-  То він чинить так, як їжаки, які приїжджають із сусіднього села до нашого, по
крутяться біля магазину і повертаються, частіше, без нічого до себе додому.
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-  Авжеж. Вони також проскакують до нас чи в райцентр за якісь копійки, бо 

поїхати до Черкас чи в Лубни грошей не вистачає. І цим самим намагаються ви
ставити себе поважними людьми, які займаються важливими справами з іншими 
шанованими людьми.

У цей час Володька нерішуче махнув рукою і поплентався безцільно вздовж 
вулиці, щоб убити час до повернення додому. А там усім говоритиме, що провернув 
конче потрібне для себе діло.

-  А яке? -  запитуватимуть його.
-  Е-е..., -  загадково мимритиме він у відповідь.
Побазарювали швидко, а потім Світлана запропонувала пообідати.
-  Тут недалеко є чайна, в якій одна жінка готує таку смачну фаршировану щуку, 

що пальчики оближеш. То я запрошую тебе на обід.
-  Та ти і так витратилася на мене, а тут ще й обід із щукою. Це дорого. Що тобі 

більше грошей нікуди дівати?
-  Уяви собі, що нікуди. Раніше давала братові й невістці на дітей, то вони почали 

сприймати це як належне і навіть перестали дякувати. Мовляв, а для чого їй гроші. 
То я майже перестала це робити. А мені гроші лише тоді приносять задоволення, 
коли я їх з насолодою витрачаю. Обід з тобою -  це саме той випадок.

Щука виявилася справді неперевершеною навіть для них, людей зі збалуваного 
рибою села. За обідом випили пляшку білого вина, а на закуску поласували ще й 
домашніми тістечками. Це виявилося приємним завершенням перебування у місті.

Коли повернулися в село, Геннадій закінчував обробляти городи. Світлана запро
понувала Павлові відразу ж піти до голови сільської ради і домовитися про купівлю 
сусідньої садиби.

Голова сільради Ліна Петрівна була дебелою жінкою з суворим поглядом і вигля
дом років на сорок.

-  Ну, ця начальниця не лише може прикрикнути на когось, а і вмить звалити своїм 
кулаком хулігана, -  подумав чоловік.

Насправді .вона виявилася м ’якою доброзичливою людиною, яка прихильно 
зустріла запитання Павла. Назвавши невисоку ціну, зауважила:

-  Ну що ж, хоч ще на одну обшарпану хату і зарослий бур’янами город у селі стане 
менше.

-  А чому це ви, мешканка Малих Рогівців, керуєте в нашому селі, а наша жінка 
працює головою сільради там?

-  Тому що важко працювати зі своїми людьми. Ніколи і нічим їм не догодиш. Ось 
ми й вирішили обмінятися селами, а згодом і будинками.

-  А згодом, може, й чоловіками поміняєтеся, -  пожартував, як виявилося недо
речно, Павло.

-  Не вийде. Мій піддурив молоду дівку і махнув з нею світ за очі. За документами 
приходь завтра, я їх оформлю.

Дочекавшись їх, Геннадій подався додому. Світлана посіяла трави і загадала 
Павлові скопати грядку на квіти у дворі вздовж тину і добавила:

-  Ну це ти можеш зробити наступними днями, а зараз ходімо до мене й помиємося у 
моїй баньці. Вона не така розкішна, як у лісника, але затишна і принесе нам задоволення.

-  Не можу. До мене має зайти дядько Дмитро домовитися про копання криниці, -  
викручувався чоловік.
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Той, звичайно ж, не прийшов. Вони нагріли води на плиті й помилися в ночвах. 
Повечеряли, і Світлана залишилася ночувати. Втіхи тривали так довго, що наступ
ного дня жінка заспала і запізнилася на роботу. Нечисленні пацієнти, в основному 
старі жінки, бурчали:

-  Утішається там зі своїм любовником, а ти тут сиди і страждай.
І страждали вони не лише від своїх болячок, а й від того, що хтось отримував ща

стя від любовних утіх, щирої дружби і добрих людських взаємин. А для переважної 
більшості з них це були давно забуті стосунки. Та й чи були вони хоч колись?

Павло таки ризикнув залишити скарб без нагляду і подався до сільської ради. 
Голови не було. Зате він зустрів там свою однокласницю Галю Саєнко. Привітався і 
запитав, як вона поживає.

-  А хто ви такі? -  здивовано запитала жінка.
-  Я той, кому ти привіт не так давно передавала.
-  їй Богу, не пам’ятаю.
-  Та я Павло Яременко.
-  Павло!? -  очі в жінки спалахнули, і вона одразу запитала:
-  А це правда, що ти спився і тебе вигнали з роботи, а жінка від тебе пішла?
Обличчя у співрозмовниці запашіло від задоволення, а очі випромінювали без

межну радість, як у того чоловіка, у сусіда якого здохло теля. Такі запитання і таке 
радісне збудження від його негараздів не були першими. Багато сельчан відверто 
раділи від його нещастя. Особливо втішалися його лихом колишні однокласники 
та їхні батьки. їхні погляди говорили: «Ну що, високо злетів? А ось бачиш сів ще 
нижче нас, бо у нас господарство, добробут, а ти повернувся додому ні з чим, і 
невідомо чи ще станеш статечним господарем». Запитання жінки викликало в нього 
неприязнь і навіть гнів до неї, а тому виникло бажання різко їй відповісти. Проте він 
стримався і спокійно не так запитав, як зауважив:

-  Що ти так збудилася? Зраділа, що в мене негаразди?
-  Та ні, а все-таки цікаво. Ми ж колись з тобою разом училися, навіть перші 

любовні записки одне одному писали.
-  Ти уже й так все про мене знаєш. Хоча, правду кажучи, з роботи мене ніхто не 

виганяв, бо в мене була своя фірма, яка успішно почила в бозі. Ну а дружина пішла 
справді з-за того, що я почав пити. Та я чув, що і в тебе не все так гладенько в житті.

-  Так, чоловік мене мало на той світ не спровадив. Не хотів берегтися.
-  То тепер же тих протизаплідних засобів скільки завгодно, то чому ти сама ними 

не користувалася?
-  Та темні ми тут і ледачі. Живемо, вагітніємо і робимо аборти. Ось і доробилася 

я їх до того, що лікар заборонив жити з чоловіком.
-  А як твої діти?
-  Уяви собі, мій старший син живе у моєї тітки в Москві, а ще один -  пішов з бать

ком до його нової жінки, ну а дочка залишилася зі мною. Всі навчаються гарно, -  з 
гордістю повідомила про своїх дітей жінка і добавила: «Та ти заходь до мене в гості! 
Вип’ємо по чарці, і я розповім тобі про своїх дітей».

Про його сина не запитала. А те, як вона відверто раділа з його падіння, не нади
хало Павла на повторну зустріч. Тому він подякував за запрошення і непевно сказав, 
що загляне при нагоді. Прихід голови сільради перервав їхнє спілкування. Павло 
заплатив за хату, взяв документи, ключі від неї, подякував і пішов.
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26. Обшук

Наступного дня Павло зайшов до товариша, і той повідомив:
-  Не тільки ці дві приблуди шпигують за нами, а й мої хлопці приглядають за 

ними. Сергій шастає по селі, а в основному біля мого подвір’я, Михайло крутиться 
то біля магазину, то біля пошти десь до обіду. А після обіду, то той, то інший при
стають до п’яниць біля магазину і стежать за мною. Щось таки підозрюють, собаки.

-  То що будемо робити?
-  Ну, мені треба їхати до Києва на обстеження. Я про це всім говорю. Подамся 

туди через три дні. Світлана просить мене звозити її з хворим до Великих Рогівців. 
Отже, візьму їх і тебе захоплю по дорозі.

-  Е ні, так не вийде. В машині буде стороння людина, тобто свідок. Давай я краще 
піду туди в обід, коли тих типів не видно, звичайно ж, лісовими глухими стежками. 
Зайду до когось із своїх однокашників, погостюю і наступного дня поїду в рай
центр. Вийду за нього й буду чекати на тебе в лісосмузі. Там ти зупинишся і почнеш 
оглядати двигун. Якщо протягом якогось часу ми нічого підозрілого не помітимо, я 
підійду до тебе і ми помчимо до Києва.

-  А як же пояснити твою відсутність?
-  Якщо хто й буде про це запитувати, то передусім Світлану, а вона скаже, що я 

пішов у Рогівці погостювати у друзів.
Несподівані події внесли в ці плани докорінні зміни. Наступного дня перед обідом 

до Павла заскочила захекана Світлана і повідомила, що у Росенків якісь невідомі їй 
міліціонери роблять обшук. Батько мав бути у лісництві, мати -  у школі, а Геннадія 
ніде не видно. Павло зблід й інтуїтивно кинувся до печі, щоб вихопити з неї рюкзак 
і дременути до лісу. Потім так же раптово зупинився, зрозумівши, що тікати зараз, 
серед білого дня, з рюкзаком було б далебі необачно. Та й доки він його дістане 
з-під дров, його можуть заскочити. У голові прокручувалися варіанти, як врятувати 
здобич, і ні один з них не підходив.

-  Свєта, ти знаєш тих міліціонерів?
-  Кажу ж, що ні. Вони не з нашого райвідділу.
-  Тоді давай так. Біжи на пошту, подзвони в райвідділ і скажи, що якісь підозрілі 

міліціонери роблять обшук у Росенків.
-  А чому підозрілі?
-  Бо не наші. А зараз біжи мерщій!
Коли жінка вискочила з хати, Павло наносив ще дров і доклав ними піч. Хоча знав, 

що це може лише відтягнути знаходження рюкзака, але його не врятує. І все-таки 
сподівався, що той час може виявиться рятівним. Світлана повернулася хвилин за 
двадцять і повідомила, що у міліції пообіцяли негайно приїхати і розібратися.

-  Чому це вони готові проявити таку оперативність?
-  Тому що сам начальник міліції та інше районне та і обласне начальство не раз на 

рік заскакують до лісника то поживитися на рибу, то пополювати.
-  А, ну то д і...
Павло не встиг закінчити фразу, як до хати ввірвалися без стуку знайомі йому 

капітан і старшина, а з ними чоловік у цивільному. «Мабуть, Сергій, як понятий», -  
подумалося. Капітан заявив:
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-  У нас є підозра, що в тебе може переховуватися валіза інкасаторів. Тому ми зро

бимо обшук.
-  Ну якщо у вас є ордер на це, то робіть.
-  Який ще там в х ... ордер. Сиди і не рипайся!
-  То, може, хоча б при жінці не матюкалися.
-  Це твоя баба? То і в неї пошуруємо, якщо в тебе нічого не знайдемо.
-  Я буду скаржитися на ваше свавілля.
-  На здоров’я. За роботу хлопці! Я обшукаю все в будинку, ти, старшина, іди в 

підсобні приміщення, а ти, Сергію, шуруй на городі.
-  Так його недавно виорали, заволочили і частину засадили.
-  А ти візьми в машині залізний шворень і пощупай ним.
Почав капітан зі скрині, викидаючи з неї стару материну одежу, відрізи матерії і 

якісь коробочки.
-  От добре, що ви цим зайнялися, а то в мене руки не доходили. Світлана, розбери 

одежу і відрізи та роздай тим бідним жінкам, які їх потребують, -  намагався хоч 
чимось зайняти і заспокоїти її Павло.

Жінка з виразом переляку на обличчі якось відсторонено почала розбирати речі. 
Далі капітан перевірив шафи та різні закутки. Зрештою дійшла черга до печі й 
підпіччя. Павло також заповнив його дровами. Він гадав, з чого ж почне капітан. 
Той заглядав то до печі, то у підпіччя.

-  А чому це тут і там стільки дров?
-  Та недавно викорчував і порубав акації, то сушу.
-  Так акація, як і сосна, горить і сирою.
-  Горить, але далеко не так.
-Давай викидай звідси дрова!
-  Е ні, викидай сам, -  перейшов на «ти» і Павло.
«Помирати так з музикою», -  подумав він, розуміючи, що за даних обста

вин нічого вдіяти не зможе. Про те, що має статися, боявся й думати, але молив 
Бога, щоб Геннадій не зібрав хлопців і не ввірвався до нього та не вчинив бійку. 
Міліціонери були озброєні. Ще він молив Всевишнього, щоб якомога швидше 
приїхали міліціонери з свого райвідділу. Тоді, якщо і знайдуть поцуплені гроші, то 
почнуть встановлювати їхнє походження, і в хлопців може з’явитися хоч невеликий 
шанс викрутитися. Проте свої міліціонери не поспішали, хоча минула майже година 
відтоді, як Світлана подзвонила. Можна було спокійно сюди добратися.

Капітан робив обшук ретельно, не виказуючи ані найменшого побоювання, що 
йому хтось може завадити.

-  Мабуть, він таки справді капітан міліції з Лубен, -  майнула у Павла думка. -  Тоді 
навіть наші міліціонери не зможуть йому перешкодити. Хоча могли б, якщо у нього 
немає ордера, і він не погодив своїх дій з місцевою міліцією. Пускати чужинців на 
свою територію чи, як вони вважають, у свої володіння, фараони, не люблять. Та їх 
все не було.

Між тим капітан викидав ближні цурпалки, а потім взяв кочергу і почав діставати 
інші дрова з печі. Ще якісь лічені хвилини, і він натрапить на рюкзак. І тут біля 
садиби зупинилася міліцейська машина. З неї вийшов майор, начальник райвідділу 
міліції, а з ним старшина і сержант. Вони зайшли до хати. Капітан застиг біля печі з 
кочергою в руках і відвислою щелепою на перекошеному від страху обличчі.
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-  Дозвольте поцікавитися, чим ви тут займаєтеся і хто ви такі? -  звернувся до 
нього начальник райвідділу міліції.

-  Та пограбували наших людей, які везли в Лубни гроші, то ми їх шукаємо.
-  Кого шукаєте, людей в печі? -  майор був у доброму гуморі. Він став господарем 

становища і міг знущатися з прибульця так само, як до цього той знущався з Павла. 
-  Ордер на обшук у вас є від нашого прокурора? Ви ж таки робите його в нашому 
районі, -  заявив він.

-  Та потрібно було діяти швидко, то було не до формальностей.
-  Коли сталося пограбування?
-  Шість днів тому.
-  То оце ви не спромоглися й досі з нами зв’язатися? Е ні, так справа не піде. 

Пред’явіть ваші документи!
Чоловік подав посвідчення капітана міліції з міста Лубни. Майор негайно по рації 

зв’язався з тим відділенням. З того, як капітан зблід, можна було допустити, що 
посвідчення було фальшивим.

-  Та-ак, -  розтягнув слово майор. -  Доведеться вас забрати до району і розібратися. 
З вами ще хтось є?

-  Ще два мордовороти нишпорять по садибі, -  з готовністю підказав Павло.
-  Хлопці, забирайте їх! А ви давайте свій пістолет!
Той віддав зброю, але двоє інших уже накивали п’ятами.
-  А ти чого такий блідий? -  звернувся начальник міліції до господаря.
-  Та це вже останній вираз мого стану. Спочатку я почервонів від обурення за 

незаконні дії цього типа, потім посинів, згодом набубнявів від того ж, а тепер ось 
зблід від безсилля припинити цю сваволю.

-  А може, ти справді щось переховуєш?
-  Та ось прибулі вже все обнишпорили і нічого не знайшли.
-  Це правда? -  звернувся майор до капітана.
-  Правда, -  понуро відповів той, -  отже він сам був зацікавлений, щоб представ

ники місцевої влади не знайшли вкрадені гроші.
-  Ну що ж, тоді поїхали в райцентр! -  скомандував майор.
Коли всі залишили приміщення, Світлана запитала:
-  Якщо можеш, скажи мені чесно, у що ти влип?
-  Ледве не влип. А сказати тобі нічого не можу, бо переховую річ, довірену мені 

Геннадієм.
-  Тоді постарайся якомога швидше здихатися її.
-  Негайно це зроблю. А ти вибач, що примусив і тебе похвилюватися.
-  Таке наше життя, що без хвилювань не проживеш. Та головне, щоб не було біди. 

Ходімо поглянемо, що там з Геннадієм.
Хлопець качався на підлозі із зв’язаними руками й ногами. Все його обличчя було 

у синцях, а рот заткнутий кляпом. Коли його звільнили, він скочив на ноги і закри
чав:

-  Де ті гади? Я їм покажу, як наді мною знущатися.
-  Заспокойся і пішли до мене в медпункт. Я оброблю тобі рани. А старшого з 

бандюків забрали в наш райвідділ міліції. Два інших втекли.
Геннадій крізь щілини синців допитливо поглянув на Павла. Той заспокоїв його:
-  Все гаразд і все на місці.
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-  Ну, тоді пішли, Свєта! Приводь мене в більш-менш нормальний вигляд, а то 
мати помре з переляку.

-  На жаль, у нормальний вигляд я тебе ніяк не приведу.
-  Тоді чекай, Павло, на мене в гості. Буду в тебе, доки синці не зійдуть. А ти, 

Свєта, скажи матері, що я допомагаю Павлові.
Хлопці знову покидали дрова в піч, а потім засадили частину городу. Геннадій 

заходив додому, коли батьки були на роботі, а потім повертався до Павла, у якого й 
ночував. Проте хіба можна щось у селі приховати. Мати узнала про побиття сина і 
прибігла з плачем до Павла. Геннадій зауважив:

-  Мамо, сльозами горю не поможеш, то краще іди додому і приготуй нам щось 
смачне попоїсти.

-  А що б ви хотіли?
-  Звари капусту.
-  Зараз же і приготую. А за що це ті бандити тебе так побили?
-  Та впіймав одного крадія лісу з сусіднього села з Полтавщини, відібрав дерево та 

ще й добряче йому врізав. А він виявився близьким родичем одного міліцейського 
начальника в Лубнах. Той і помстився.

Хлопці пустили цю версію по селу, і тут їм дуже допомогла Світлана, яка 
спілкувалася з багатьма людьми.

27. У лісі вовки виють, а на печі страшно

Не лише побиття, а й необхідність брехати та неможливість помститися за фізичну 
наругу і моральну образу розпалювали у Геннадія неймовірну злість, яку хотів ви
лити у конкретні дії, але не знаходив їх. Звертався за порадою до товариша, але той 
не міг нічого придумати і гарячково метикував над тим, як би відвести загрозу від 
себе, а особливо від Світлани. Адже два злодії перебували ще на волі та й інших 
могли покликати, та й обшук вони так і не довели до кінця. Тому хлопці вирішили 
оборонятися. Вони залучили для цього і чотирьох юнаків, яких Геннадій тренував 
з боксу. Ті по двоє вночі чергували в сосновому гаї біля Павлового будинка. Інші 
два парубки спали разом з радіотелефоном Геннадія і в будь-яку мить могли при
мчати на виручку. Сам же Геннадій завжди тримав біля себе заряджену батькову 
двоствольну рушницю.

Два дні минули без пригод, на третій Павло зателефонував до Києва Валерію і 
попросив того пришвидшити пересилання грошей, бо, мовляв, повністю сиджу на 
мілині й у боргах як собака в реп’яхах.

-  А я якраз збирався посилати тобі телеграму, щоб ти післязавтра прибув до мене. 
Є нагода три дні поперекладати і підзаробити. Ти як почуваєшся? Справишся?

-  Гадаю, що так. Проте міг би попередити хоч за тиждень.
-  Вибачаюся, але до нас звернулися за допомогою в пожежному порядку. Отже, 

позичай гроші й мерщій мчи до мене!
Геннадій і Павло послали двох юнаків за село розвідати обстановку. Отримавши 

від них повідомлення, що на дорозі при виїзді з села нікого немає, виїхали рано- 
вранці і в обідню пору благополучно добралися до Києва. Заїхали на дачу до Валерія 
Галки в Баришівку. Господар був на роботі, й хлопців зустріла та нагодувала його 
дружина Тамара.
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Щ
Чоловіки взяли по кілька тисяч доларів і гривень і поїхали їх міняти. Долари на 

гривні міняли залюбки, а ось гривні на долари не завжди. Проте за день поміняли 
необхідні суми. Ввечері вони зайшли до ресторану повечеряти і обмити ризиковану, 
але поки що прибуткову пригоду. Випили на двох пляшку сухого вина і закусили су
даком у якомусь смачному соусі. Страва їм сподобалася. Було приємно мати багато 
грошей і ось так запросто зайти до ресторану й замовити все, що душа бажає. Разом 
з тим тривога ще витала над ними.

-  Оце ми урвали солідний куш, а в мене на душі неспокій і буде він доти, доки той 
капітан кружлятиме наді мною, як шуліка над курчам, -  заявив Геннадій.

-  А я не заспокоюся доти, доки не помщуся йому за те приниження, якого він за
вдав мені та ще й при Світлані.

-  То що ж нам робити?
-  Щось придумаємо. Не можемо ж ми, вважай непересічні мешканці столиці, по

ступитися якомусь злодію із затрушеного міста.
-  Це ще не означає, що в нього кебета не варить.
-  Проте і ми не ликом шиті.
-  То що ж нам робити? -  повторив своє запитання Геннадій.
-  Ще достеменно не знаю. А поки що візьми зі своєї частини здобичі десять тисяч 

необміняних гривень.
-  А це для чого?
-  Та крутиться в голові одна задумка, але поки що не визріла остаточно. Скажу, як 

додумаю її до кінця.
Ще до відвідання ресторану купили на Бессарабському ринку два кілограми осе

тра гарячого копчення і кілограм білуги холодного. Прикупили також свіжих овочів 
і фруктів. Коли повернулися на дачу, то Тамара сплеснула руками й запитала:

-  Звідки такі дорогі делікатеси? У тебе ж і копійки немає.
-  Та це Геннадій все купив. Сказав, що ви все одно плату за проживання не 

візьмете, то хоч цим віддячить.
-  Ми добрим людям, до того ж твоїм приятелям, і так раді. Вечеряти будете?
-  Ні, дякуємо, ми поїли в ресторані.
-  З усього видно, багатий у тебе товариш.
-  Він у Києві був охоронцем у банку, а це приїхав за позичкою, то гуляє на майбутні 

гроші.
-  Ну що ж, гуляй, хлопче, молодий, доки не набравсь біди.
-  Та біди він набрався, та ще й якої. Проткнули йому тут у Києві легені, то вдома 

в.своєму селі лікується.
-  Вибачте. Я ж не знала. І багато вас там таких нещасних?
-  Поки що два, а в недалекому майбутньому їх кількість зменшиться наполовину.
-  То хто це з вас збирається повернутися до міста?
-  Я. А де Валера? Уже ж початок на дванадцяту.
-  А наш тато живе на роботі, а не вдома, -  заявила заходячи в кімнату повненька 

дочка господарів Таня.
-  Що правда, то правда. А ти чого ще не спиш?
-  Бо кіно цікаве дивилася.
-  Іди і негайно лягай спати!
-  Так щось так смачно пахне, то дай попробувати!
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-  Ти ж уже повечеряла. Завтра дам.
-  Мамо, я ж не зможу заснути, не покуштувавши, та і чи долежить все це до зав

тра.
-  От, Булочка. Ну невже ти можеш навіть подумати, що ми самі все з’їмо, а тобі 

не залишимо, -  ласкаво виговорювала мати дочці, водночас готуючи їй гарні бутер
броди.

Павло дивився на розповнілу Таню і намагався уявити, який зараз Анатолій. Він 
завжди був худорлявим хлопцем і мав поганий апетит. Хоча деякі страви, наприклад 
піцу, міг би їсти щодня. Після поїздки до Франції уподобав рибний суп і китайські 
страви. їх Оля навчилася готувати сама. Відволікшись від роздумів про сина, Павло 
запитав:

-  Що, Валерій щодня так пізно повертається з роботи?
-  Майже щодня, тобто щоночі. Проте дивно. Я ж йому дзвонила і сказала, що ти 

приїхав. Отже, як завжди, робота не відпускає.
Господар прибув опівночі. Привітавшись, запитав, чи гості вже повечеряли.
-  Повечеряли, але в місті, -  повідомила дружина.
-  Я також перекусив. То це ми й по чарці при зустрічі не вип’ємо?
-  Завтра ж у нас відповідальна робота, то потрібно бути у формі, -  заперечив 

Павло.
-  Зустріч запланована на одинадцяту годину ранку, так що давай, Томо, що в тебе 

там є випити і закусити!
-  У мене є свинячі відбивні, але ж ви їх їсти не будете. А хлопці ось привезли 

рибних делікатесів, то, може, по бутерброду з ’їсте?
-  Із задоволенням. Що будете пити?
-  Лише сухе червоне вино і то трішки, -  відповів Павло.
-  То, може, твій товариш вип’є чогось міцнішого.
-  Я також ні. На завтра маю ще багато справ.
Тамара принесла окремо нарізані рибу і хліб, а також овочі та фрукти. Валерій 

відкоркував вино і мінеральну воду. Запросив і дружину до компанії поласувати 
делікатесами.

-  Ти що, гадаєш, що я могла терпіти, доки ти прийдеш? Я вже умняла пару-трійцю 
бутерів, та й фруктів поклювала. Так що смачного вам, а я пішла спати.

Невдовзі господар повів відпочивати і Геннадія.
Залишившись вдвох, Валерій запитав:
-  Павло, ти там ще не озвірів у своєму селі?
-  Ти знаєш, справ стільки, що лише встигай їх робити. А життям там я просто на

солоджуюся. Ось ти можеш уявити своє повсякденне існування без міського гаму і 
гарячки на роботі? Та що там це. Чи можеш уявити себе без телефона, комп’ютера, 
факсів і навіть без телевізора?

-  Ні, не можу, але мрію попасти туди хоч на кілька днів.
-  То приїжджайте!
-  Спробуємо влітку. А тепер скажи, чи ти сам не мрієш повернутися до скаженого 

життя в Києві?
-  Правду кажучи, хотів би.
-  Тоді поправляйся і будемо думати, куди і як тебе влаштувати. А тепер пішли 

відпочивати!



ОЛЕКСАНДР ОВСЮК

-  Та тут у мене, вірніше у нас, є ще одна справа до тебе.
-Я к а ?
-  Мій товариш і я хотіли б залишити у тебе певну суму грошей.
-  Яких грошей?
-  Та це мій товариш роздобув їх дещо оригінальним способом.
-  То за них можна на нарах опинитися?
-  Не турбуйся! Міліція їх шукати не буде, а господарі вже спробували знайти, та 

зазнали невдачі.
-  Гаразд! Тоді кладіть їх ось у цей перестінок, що між вашими кімнатами. Він має 

гарний засув і міцні двері.
-  Якось страшнувато їх тут залишати.
-  То давай покладемо їх у мене на роботі в сейф.
-  Це нам підходить.
Наступні три дні Павло перекладав на переговорах між представниками 

французької й української фірм. Вони виявилися для нього важкими, адже він втра
тив навички. Проте з роботою впорався. Він заробив за три дні триста шістдесят 
евро, а до того ж і отримав велике моральне задоволення від того, що виявився все- 
таки здатним забезпечити зі свого боку ці, як завжди складні, перемовини.

Отримавши плату, Павло вирішив, посилаючись на неї, потратити частину 
виділених Геннадієм грошей на подарунки Світлані, дядькові, дядині й своїй 
небозі. Сестру і зятя залишив осторонь. Адже і вони йому нічого з міста не при
возили. Подрузі купив золотий ланцюжок з кулоном з бурштину, дядькові -  набір 
для гоління, дядині -  вовняну кофтину, а небозі -  іграшку. Зателефонував своїй 
колишній дружині, але не застав її вдома. Оскільки була субота, то, найвірогідніше, 
Оля з Толею, а може і з бой-френдом, були на дачі. Тамара повідомила, що його ко
лишня дружина жила з якимось бізнесменом, але не виходила заміж.

-  Що ж, Оля залишається відданою людям бізнесу, -  зауважив Павло і з гіркотою 
згадав, що вона не йшла ні на які контакти з ним, зокрема не відповіла на кілька 
його листів.

Отже, не правий був французький драматург Енрі Бекк, заявивши, що жінки завж
ди повертаються до своїх коханих, -  подумав він, а потім спохватився: «А звідки у 
тебе впевненість, що вона тебе кохає ще й досі?»

Після деяких коливань зателефонував на її мобільник. Вона справді була на дачі. 
Сказала, що Анатолій почуває себе добре, але ніяк не може дочекатися канікул. 
Вважала, що ця інформація про сина була вичерпаною і хотіла завершити розмову. 
Павло попросив зачекати.

-  Що там у тебе ще?
-  Я перекладав у Валерія кілька днів, то заробив триста шістдесят євро і хотів би 

половину віддати Толі на канікули.
-  Передай через Валерія. За додаткові гроші дякую, але якщо вони тобі самому 

потрібні, то залиш. Адже ми поїдемо на літо до батьків, то, сподіваюся, вони нас 
забезпечать.

-  Ну я, може, ще попрацюю до вашого від’їзду і добавлю.
-  Не старайся! Краще потурбуйся про себе і скорішу виплату своїх боргів. До по

бачення!
-  А Толю мені можна буде якось побачити?
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-  Зателефонуй, коли ще приїдеш до Києва.
У нього спалахнуло нестерпне бажання побачити сина якомога швидше. Отже, 

проситиме Валерія залучити його до перекладу на інших перемовинах, щоб купити 
гарний подарунок синові й показати Олі, що він повертається до нормального життя 
і пристойних заробітків. Хоча, судячи з розмови з нею, це навряд чи приведе до ви
никнення у неї симпатії до нього. Він таки добре її дістав. Адже, навіть не бажаючи 
виходити заміж за іншого, вона майже не спілкується з ним і не дає ні найменшої 
надії на повернення. Ну що ж, життя не телевізійний серіал, у якому хай як би довго 
тривали незгоди між закоханими, вони врешті-решт сходяться.

Між тим Геннадій під заставу фірми Валерія Галки взяв у банку, який колись охо
роняв, позичку у двадцять тисяч гривень і документ на неї. Зі здобичі, за порадою 
Павла, прихопив десять тисяч необміняних гривень, ще десять поміняних, а інші 
гроші залишив у сейфі Валерія. Павло зі своєї частки здобичі поклав на свій ва
лютний рахунок, на якому ще сиротливо лежали останні десять доларів, чотири
ста доларів, відкрив гривневий рахунок і поклав на нього тисячу гривень. Він був 
упевнений, що злодії не доберуться до його банкових рахунків. До того ж вони були 
настільки скромними, що навряд чи могли б викликати підозру. Та і, в крайньому 
разі, Валерій підтвердить, що він заробив гроші у нього. Собі він узяв шість тисяч, з 
яких дві тисячі витратив на подарунки, дві тисячі мав віддати як борг Світлані, а ще 
дві тисячі -  на поточні витрати. Це була пристойна, як для села, сума.

Уже після переговорів вони з Геннадієм відвідали декілька туристичних фірм і, 
заплативши за рекламу, домовилися через них залучати відпочивальників у Лісове 
починаючи з червня місяця. Тепер Геннадію за вісімнадцять днів потрібно було 
відремонтувати приміщення школи і вісім хат. За такий короткий термін це було 
неможливо, але хлопці були впевнені, що туристи не посунуть косяком, і буде час 
на поступовий ремонт усіх будівель. Павло також зайшов до двох гомеопатичних 
аптек і домовився про постачання їм різних лікарських трав «з чистих лісів, луків і 
полів далекого українського лісостепу». Він був задоволеним, адже хоч якісь навики 
з його попередньої підприємницької діяльності пригодилися.

Як повернувся, Геннадій негайно узявся до справ. Він придбав школу і вісім хат. 
Закипіла робота по їх ремонту. Працювало шестеро теслів, два муляри і ще три 
чоловіки фарбували та виконували різні інші роботи. Очолив усю цю бригаду дядь
ко Дмитро. Водночас більше десяти жінок обтирали, а то й обдирали стіни і мазали 
їх. Своїх робітників не вистачало, і їх додатково найняли у Малих Рогівцях. Люди 
із задоволенням користалися можливістю підзаробити у міжсезонні між садінням, 
сінокосом і жнивами. Раділа й Ліна Петрівна, поповнивши бюджет сільської ради 
за продане і сподіваючись ще поповнювати його податками від прибутків Геннадія.

Родичі були зворушені подарунками, а Світлана все приміряла ланцюжок з куло
ном.

-  За які ж це гроші ти купив мені такий красивий подарунок?
-  Я їх заробив. А зміг заробити, лише дякуючи твоєму лікуванню. Так що ти 

повністю заслужила на нього.
-  Мені ніхто в житті такого дорогого не дарував, а я сама і не мріяла про такий 

дарунок.
-  А знаєш, у французькій мові є слово «combler», яке означає щедро дарувати, 

осипати подарунками і водночас -  виконувати чиєсь бажання.
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-  Та я і подумати про таку коштовність не могла.
Світлана дякувала, осипаючи його поцілунками. Невдовзі вона і родичі нанесли 

йому курчат, гусят й індичат. Ця живність кудкудакала, гагакала, шипіла і звеселяла 
господаря. Світлана принесла ще кошеня від своєї кішки зі словами:

-  От добре, що ти обзаводишся своїм господарством, то є куди хоч одне кошеня 
пристроїть, а то моя Лукерка привела їх аж четверо.

-  Я обзаводжуся господарством!? -  вигукнув здивований чоловік.
-  Обзаводишся, обзаводишся, -  промовив, заходячи у двір, Геннадій, ведучи на 

ремінці цуцика віком десь три місяці.
-  Ну мені ще цапа не вистачає, -  заявив Павло.
-  А навіщо він тобі? -  запитав Геннадій.
-  Щоб поставити город стерегти, -  підказала Світлана.
Хай би який Павло був розгублений від живності, а господарством потрібно було 

займатися. Тому прикупив дощок і будівельних матеріалів і найняв Прокопа пола
годити свою і куплену хати, переладнати сідало для курей і загородки для гусей та 
індиків. Прокіп ще не втратив навичок здібного майстра і горілкою вже не зловжи
вав. По виконанні теслярських робіт Павло найняв мазальниць, які ретельно об
стругали стіни обох хат, гарно їх порівняли, погладили і побілили, а опісля вимили 
вікна. Світлана їх причепурила, зокрема повісила рушники та постелила доріжки, 
і приміщення набули такого свіжого празникового вигляду, що Павло попервах за
ходив до них, як віруючий до церкви у дні свят.

Проте його настрій був далекий від святкового. Як повідомив батько Геннадія, то
го капітана з фальшивим посвідченням потримали кілька днів у районній буцегарні, 
та високі міліцейські чини з Лубен забрали його до себе і згодом відпустили. Це 
хлопців не здивувало, але насторожило: їхній головний противник виявився на волі 
й міг знову почати активні дії. Тепер, можливо, через своїх підручних. Потрібно 
було щось терміново вживати. Не жити ж під постійним страхом, що тебе можуть 
кожної миті покалічити або і вбити. Геннадій подався до Лубен розвідати обстанов
ку. Через свою землячку вийшов на її чоловіка -  лейтенанта міліції Андрія Сіромаху. 
Запросив його до ресторану і сказав, що його і його друга переслідує якийсь дутий 
капітан міліції. Змалював його портрет.

-  А, знаю його. Він справді служив у міліції і навіть був моїм начальником років з 
чотири тому, а потім його спіймали на рекеті й вигнали з роботи. То він продовжує 
займатися тим же рекетом у ресторанах і деяких торгових точках міста. Звуть його 
Михайло Степаненко, кликуха, або погоняло, Стьопа. Рекетом на базарі займається 
інший злодій -  Решетило, або Решето. Він там же тримає господарський магазин і 
кілька кіосків.

-  А хто рекетує в універмазі й головних підприємствах міста?
-  Спробуй вгадати за третім разом.
-  Не буду, бо розумію, що і вам потрібно на щось жити.
-  Ми не займаємося рекетом, а охороняємо від нього.
Вислухавши товариша по його поверненні, Павло зауважив:
-  То ми таки мали справу з бандитами, і ти перехопив їхній общак, а скоріше за 

все добру його частину.
-  То тепер до кінця мого життя вони переслідуватимуть мене і колись таки 

прикінчать.
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-  Не панікуй! Це ж не класична організована група з великого міста, а так собі -  
злочинна шантрапа. Проте і вона становить загрозу.

-  То що ж нам робити?
-  Будматеріали ти вже закупив. А тепер склади список потрібних меблів, ковдр, 

простирадл і посуду.
-  Я цей список склав ще до того, як придбав будівлі.
-  Гаразд! Тоді я тобі пропоную ось що. Бери одного зі своїх хлопців. Поїдемо в 

Лубни на твоєму тракторці з причепом. Зупинимося в якомусь сусідньому селі в 
залишеній і, було б бажано, що стоїть на околиці хаті. Я залишуся там із тракторцем, 
а ви підете в місто на базар і закупите в господарчому магазині всі товари за твоїм 
списком та привезете їх на найнятій машині до тої хати.

-  А для чого все це?
-  А для того, щоб розплатитися за товар тими грошима, які ти не поміняв і які я 

порадив взяти з собою.
-  Починає помалу доходити.
-  Так ось, вірогідність того, що номери тих грошей переписані й деякі з них по

падуть до Стьопи, мала. Проте спробуємо. Як кажуть, чого на світі не буває. Може, 
влучимо в ціль.

-  Еге ж, попадемо пальцем у небо, аж чвіркне.
-  З чогось же потрібно починати, а хатнє начиння тобі так чи інакше необхідне. 

А якщо гроші попадуть до Стьопи або когось із його підручних, то може виникну
ти ворожнеча між ним і Решетом і бандитам буде не до нас хоч якийсь час. А там 
спробуємо ще щось придумати.

-  Згоден. Я знаю в Засуллі напіврозвалену хату на узбіччі майже на березі Сули. 
Ось ми туди й привеземо товар. До того ж на базарі є кілька кіосків з продуктами, 
які утримує той же Решето. То і там отоваримося, бо своїх харчів на робітників ма
лувато.

28. Грім гримнув -  вітер стих

Хлопці зробили все так, як запланували. Тепер залишилося чекати, чи спрацює 
їхній, вірніше Павлів, план.

Десь днів за три після Геннадієвих закупівель у хлопців Решета була зарплата, і 
троє з них, як і зазвичай, пішли обмити її в ресторан. Сиділи, пили, гуділи і зреш
тою, розплатившись, пішли до однієї жінки, яка тримала повій. Далі вже розважа
лися з дівками в будинку звідниці. Спочатку кожний зі своєю повією розійшлися 
по окремих кімнатах. За якийсь час повернулися, знову причастилися і полізли на 
дівок тут же, у вітальні. Так усі ще більше збуджувалися. Цьому сприяло й те, що 
в процесі злягання вони мінялися партнершами. Це приносило найвищу насолоду.

У цей час Стьопі зателефонував директор ресторану й повідомив:
-  Нарешті випливли наші грошики і навели на крисятника.
-  Хто він і звідки винирнули гроші?
-  Принесли бики Решета. У них сьогодні зарплата. Отже, ці відморозки й крисят- 

ництвом помишляють під орудкою свого хазяїна.
-  Ну що ж, дякую і бувай.
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Стьопа взяв двох своїх підручних, серед яких був його друган Сергій, і вони пішли 
на околицю міста до коханки Решета. На ґанку її будинку сидів його охоронець. 
Стьопа підійшов до нього.

-  Мені треба срочно побачитися з твоїм хазяїном
-  Коли він з бабою, то нічого срочного для нього не буває.
-  Ну ти ж мене знаєш. Я по пустяках бігати ночами не буду.
-  А що за дєло?
-  Скажи, що на нас мають напасти одморозки з Полтави. Може, вже й завтра.
-  А не заливаєш?
-  Мені що, робити нічого, як тільки з тобою, дурнем, патякати. Клич Решета, а то 

я сам покличу.
Охоронець неохоче підвівся, відімкнув двері своїм ключем і пішов до будинку. 

Підручні Стьопи підбігли до ґанку і затаїлися по боках. Невдовзі охоронець вийшов.
-  Заходь! -  запросив він Стьопу, пропускаючи того до будинку.
Решето, дебелий чоловік років сорока, зустрів його у вітальні.
-  Дай сюди пушку! -  потребував охоронець у Стьопи.
-  Ще чого захотів. Вийди з хати. У нас серйозний секретний базар.
-  Ну раз ти не віддаєш свій ствол, то і я свій триматиму, -  Решето поклав перед 

собою пістолет і вислав охоронця.
-  Що за срачка на тебе напала?
-  Ну тобі вже доповіли. Це ми зараз обсудимо. Але сперва скажи, де ти взяв гроші, 

щоб розплатитися сьогодні зі своїми пацанами?
-  Як де, з виручки з магазина і кіосків, ну і з продавців на базарі.
-  Щось багато попало до вас тих грошей, які стібрили у моїх людей. Що, дійшов 

уже до крисятництва? -  кричав Стьопа. Гнів заслав йому очі, й він забув про всяку 
обережність.

-  Та зроду-віку я цим не займався, -  зрозумів Решето справжню причину при
ходу Стьопи і схопив пістолет. Суперник вихопив свій. Вони вистрілили один в од
ного майже одночасно. Стьопа рухнув зі стільця мертвий, а Решето ще повзав по 
підлозі й репетував. Почувши постріли, хлопці Стьопи накинулися на охоронця і 
прикінчили того ножем, потім заскочили до кімнати і ним же добили Решета. Сергій 
ногою відкрив двері спальні. Там благала про пощаду напівгола коханка бандита.

-  Чіпати тебе не будемо, -  сказав бандит, оглядаючи тілисту і ще молоду жінку. 
-  Ми цих мертвяків заберемо, а ти помий усе, щоб ніяких слідів не було. Ну сама 
знаєш, десь тільки про це писнеш, тобі капець. Згодом завітаю сам до тебе і догово
римося про твою роботу з нами.

Жінка, погоджуючись, кивала головою, не ймучи віри, що її залишають в живих. 
Хлопці взяли ключі від машини Решета, господиня дала їм целофанові скатерті, в 
які вони завернули трупи і повезли їх закопувати до лісу. Коли яму закидали землею, 
бандити сіли на траву перекурити.

-  Отже, Петро, -  звернувся Сергій до напарника, -  нам цю ніч повезло. Дві акули 
пішли на дно. То я беру діло Стьопи, а тобі пособлю возглавити хлопців Решета. 
Зберемо своїх пацанів і проведемо цю операцію. І не будемо підкладати свині один 
одному, а то бачиш, чим це кінчається.

На цьому й порішили. Доходне місце в бандитському світі, як і скрізь, порожнім 
не буває.
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Усе це Геннадію і Павлу розповів Андрій Сіромаха за гарним пригощанням у бу
динку лісника.

-  Як це вам усе вдалося встановити? -  здивувався Павло.
-  Ну тут нелегко догадатися.
-  У них же є свої інформатори, -  зауважив Геннадій.
-  А як же без них.
-  То ви через них і злочини розкриваєте. Цей також розкриєте?
-  А навіщо? Хлопці потроху лоскочуть торгівців, відстібають і нам. То нехай собі 

орудують під контролем. А то приїдуть якісь відморозки з інших країв, то клопоту 
з ними не оберешся.

-  А взагалі то ви багато злочинів розкриваєте?
-  Більше вісімдесяти процентів.
-Я к?
-  В основному через інформаторів, нерідко люди дзвонять і анонімно повідомляють.
-  А як же з методом дедукції?
-  Майже ніяк. Залишаємо його для детективних письменників.
-  Ну а вистежувати злодіїв випадає часто? -  допитувався Павло.
-  Трапляється. Недавно в одному селі у двох жінок покрали курей. Так доки ми 

туди приїхали, баби самі вислідили крадіїв і повідомили нам. Виявилося, що два 
місцеві п’яниці залізли до них у курятники, поскручували курям голови, повкидали 
в мішки та й потягнули до себе. Так жінки по слідах крові й вислідили крадіїв, а ми 
їх тільки взяли.

-  Але ж часто важкі злочини не розкриваються.
-  Серед злочинців теж є розумні люди і все спланують і зроблять так, що комар 

носа не підточить. А все-таки не ловимо їх тому, що цілі бандитські групи кришу- 
ють самі високі начальники.

Павло був розчарований почутим. Який же був контраст між тим, про що він чи
тав, і що відбувалося насправді. Проте це не могло придушити почуття задоволення. 
Адже вони змогли помститися бандиту і відвели від себе загрозу. Хоча ще зали
шався дехто з підручних Стьопи, але їм зараз не до них, бо намагаються очолити й 
утриматися на чолі двох банд. Та й коли по гарячих слідах не знайшли грошей, то 
тепер і поготів їх не знайдуть.

29. Буденні справи

Потрібно було терміново засадити город. Павло хвилювався, а чи не запізно? 
Дядько Дмитро запевнив, що ні, а картоплю, мовляв, можна садити і серед літа. У 
них залишилася розсада помідорів і капусти, то принесуть. Допомогти йому при
йшла дядина Марфа, яка привела з собою сусідку, дебелу бабу Наталку. Вона бу
ла міцною, мовчазною, але роботящою особою. За обідом баба вихилила чотири 
п’ятдесятиграмових чарки горілки, і Павло побоювався, що після них вона дасть 
стовбула в ріллю та там і залишиться. Однак та, хоч і розчервонілася, але працювала 
майже без перепочинку, а ввечері хильнула ще більше. Павло заплатив їй за роботу, 
і вона, задоволена, злегка похитуючись, почвалала додому.

Наступні три дні він сам досаджував городи і втішався тим, що по третині кож
ного з них були засіяні лікарськими травами. А то випало б ще скільки часу гнути
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тут спину. А чи вродить? Вродить, якщо поливатиме. Він витягнув з льоху три діжки 
середнього розміру, в кожній з яких мати квасила капусту, огірки й помідори. Вони, 
хоч стояли у вологому місці, але розсохлися за такий тривалий час і щоранку Павло 
заливав їх водою доти, доки вони перестали текти.

-  Нам нічого чекати милостей від природи. Взяти їх -  наше завдання, -  повторю
вав він прочитаний колись вислів чи то Сталіна, чи то Мічуріна, який став теоре
тичним обґрунтуванням його зусиль з вирощування городини. Вона зійшла швидко 
і дружно. Тепер він зранку заливав діжки, а ввечері поливав город чи, вірніше, не
велику його частину, на яку вистачало підігрітої за день води.

Одного травневого погожого ранку він вийшов у двір і зупинився зачарований 
пишним цвітом акацій, які огорнули хату вгорі широким вінком з білих і червоних 
кольорів. Двір був заповнений духмяним ароматом і мирним гудінням бджіл, які 
збирали нектар. Вдихнув на повні груди такий знайомий і приємний запах. Негайно 
приніс драбину, взяв велику залізну миску і вмить заповнив її квітками акації. Сівши 
на лавку, почав залюбки об’їдати китиці квітів, як це робив у дитинстві. Але цього 
разу він не лише смакував терпко-солодкий дарунок весни, а й насолоджувався його 
неповторним ароматом. Він навертав думки до дитинства і юності. Подумав:

-  Точно підмітив Віктор Гюго, що ніщо так не пробуджує спогади, як запахи.
Милуючись неповторною красою, Павло разом з тим жалкував, що вона невдовзі

зникне. Як би було чудово, якби акації буяли все літо. Та чи не набридло б. Адже за 
ними спалахують у неповторному цвітінні різні квіти, які по-своєму приваблюють 
і звеселяють людину. Таке чергування цвітіння і розмаю квітів і трав є виявом пре
красних і вічних змін у природі, які зачаровують і тримають людину в захопленні. 
А постійність, мабуть, приїлася б. Як зараз сталося з фруктами й овочами. Колись із 
нетерпінням чекали на їх визрівання і в сезон насолоджувалися свіжими огірками, 
помідорами, вишнями, абрикосами. А тепер вони та й багато інших дарів полів і 
садів, навіть з далеких теплих країн, майже круглий рік продаються. Це, звичайно, 
непогано. Але овочі й фрукти втратили ту свою неповторну принадність і смак, які 
вони мали у свій, відведений кожному з них, проміжок часу.

Наближалася річниця смерті батька, і Павло вирішив влаштувати поминки по ньо
му, а заодно і по матері, бабі й дідові. Тим більше, що через чатування біля здобичі, 
він так і не ходив на гробки. Лише тепер провідав могили рідних, вдячно відзначив, 
що дядько Дмитро і дядина Марфа ретельно доглядали за ними. їх, Світлану, сім’ю 
лісника без Геннадія, який грипував, а також голову сільради Ліну Петрівну і бабу 
Наталку запросив на поминки. Звичайно, Ліну Петрівну потрібно було б запросити 
і пригостити окремо. Проте вона тут завідує і живими і мертвими, то це запрошення 
вважав доречним. Після деяких вагань гукнув також Володьку і Катрю Гордієнків. 
Усе ж таки родичі, хоч і далекі. Коли повертався від них, угледів учительку Кейду 
Галину Олексіївну, з якою мати підтримувала дружні стосунки. Це була вже баба 
сімдесяти трьох років. Проте на вигляд вона залишалася привабливою жінкою се
реднього віку. Цьому сприяло і чорне та густе волосся, яке вона фарбувала і яке об
рамляло її кругле симпатичне і майже без зморщок обличчя.

-  Живуть же на світі такі здорові люди, що і час їх не бере, -  подумав з деякою 
заздрістю. Підійшов до неї і привітався.

-  А хто ви такий?
-  Вгадайте.
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-  Серьожа.
-Н і.
-  Тоді Андрій.
-  Теж ні.
-  Тоді не знаю. Признавайтеся.
-  Та я Павло Яременко.
-  Скільки ж тих літ і зим минуло відтоді, як я тебе бачила, то не дивно, що й не 

впізнала. І яким це чином ти завітав сюди?
Павло повідав свою невеселу історію, дивуючись, що в селі їй і досі не розповіли 

про нього. Виявилося, що вона лише вчора приїхала від сина і ще набагато пізніше 
за нього взялася садити город.

-  Не хвилюйся, хлопче! Сім років тому я була так захворіла, що лікар сказав мені, 
що в мене лише волосся і залишилося здоровим. Злякалася я, кинула Іркліїв, де 
жила зі своїм сином, невісткою і внуками, та й приїхала сюди помирати. Але ж яка 
була хвора, а майже рачки засадила город і полола його, а потім почала споживати 
свої продукти, ходити по луках, лісах і полях, і вони повернули мене назад до життя 
з півдороги до того світу. Так що своя земля, ліс і вода вилікують і тебе.

-  Буду сподіватися. А до Світлани не зверталися за допомогою?
-  Ну аякже, зверталася. Вона мені дуже допомогла. А тебе вона також лікує своїм 

зіллям?
-  Лікує.
-  Ну, тоді поправишся. Коли я в шістдесят шість років стала на ноги, то ти ще й 

басуватимеш як молодий лошак.
-  Спасибі за добрі й підбадьорливі слова і приходьте сьогодні ввечері на шосту 

годину, пом’янемо моїх рідних.
-Дякую ! Прийду.
На поминки родичі принесли холодцю й квашених овочів, лісники -  смаженої 

риби, а Світлана -  капусняку. Павло купив горілки і вина, ковбаси і хліба, пряників 
і цукерок. Випили за світлу пам’ять померлих і побажали їм царства небесного. 
Згодом Галина Олексіївна поскаржилася:

-  І як таки несправедливо цей світ влаштований. Живе людина і, не нажившись, 
помирає. Чому ж воно так ведеться?

-  А все це іде від первинного гріха Адама і Єви, -  почав пояснювати дядько 
Дмитро, який через відсутність у селі попа чи дяка читав на гробках молитви і спи
ски тих, кого люди просили пом’янути. Тому він самостійно вивчав релігійні книж
ки й інколи навіть тлумачив їх. -  Так ось, -  продовжував сільський релігійний діяч, 
-  Бог вирощував у Едемському саду дерево пізнання добра і зла. Він заборонив 
першим людям їсти плоди з нього. Ну а ті їх попробували і тим самим стали на бік 
сатани. Через те Бог покарав їх смертю. І, як писав апостол Павло, через одну люди
ну гріх прийшов у цей світ, а через нього -  смерть, і смерть перейшла на всіх людей, 
бо таким чином вважається, що вони всі согрішили.

-  Так що ж це виходить, що Бог ще жорстокіший за кривавих більшовиків, які 
все-таки говорили, що діти за батьків не відповідають, -  обурилася Ліна Петрівна. -  
То це всі люди до кінця світу так і будуть тяжко спокутувати той первородний гріх, 
який Бог їм так і не вибачить?
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-  Чому ж, Бог уже вибачив усіх нас тим, що Ісус Христос віддав своє людське 
життя, як викуп, за всі наші гріхи.

-  То коли ж ми перестанемо помирати? -  допитувалася Ліна Петрівна.
-  У свій час Бог поверне вічне життя всім праведникам, які жили за божими за

конами і не грішили.
-  То де ж ви наберете тих праведників? Це буде, як я гадаю, всього кілька десятків 

чи сотень чоловік, -  не вщухала голова сільради.
-  Ні, це будуть усі живі люди і ті, що воскреснуть.
-  А чому це так?
-  Бо своєю смертю люди вже спокутували свої гріхи.
-  А якщо вони не встигли замолити їх перед смертю, то що з ними буде на тому 

світі? -  запитала Галина Олексіївна.
-  Ясно що. Попадуть до пекла, -  промовив Іван Петрович.
-  А ми можемо, ось так поминаючи, допомогти їм на тому світі? -  Галина 

Олексіївна прагнула встановити істину. Проте всі мовчали, бо ніхто не знав відповіді 
на її запитання.

-  А як там у Франції вважають? -  запитала вона Павла.
-  Я в релігії слабкий. Звичайно, Біблію і коментарі до неї прочитав та і то лише 

для того, щоб розуміти в музеях сюжети картин.
-  То що, вони нічого не пишуть і не кажуть про це?
-  Чому ж, пишуть багато чого та я мало що з того пам’ятаю. Десь читав, що померлі 

проходять очищення в чистилищі. То, як твердить католицька церква, їм можна до
помогти в цьому заупокійними молитвами і церковними службами. А взагалі чим 
більше я намагався вникнути в Біблію, тим більше заплутувався. І різні її тлума
чення та літературні твори на біблійні теми не допомогли. Наприклад, католицька 
релігія твердить, що існують рай і пекло. Багато західних письменників писали про 
них, а художники зображали їх на своїх картинах. Отже, всі вони допускали, що в 
людини є душа, яка переноситься після смерті в ті заклади чи установи загробного 
світу. А ось сама Біблія стверджує, що коли людина помирає, то помирає і її душа, 
бо вона становить не частину людини, а всю її. Отже тіло і душа мертвих перетво
рюються в прах.

-  То все-таки є рай і пекло? -  допитувалася Галина Олексіївна.
-  Одна релігійна секта Слуги Ієгови твердить, що немає. Зараз і багато вчених 

дотримується цієї думки.
-Ч о м у ?
-  Тому, -  стверджують вони, -  що слово «рай» потрапило до нашої Біблії внаслідок 

неправильного перекладу. В оригіналі на давньоарамейській мові говорилося, що 
Бог посадив в Едемі, тобто стародавній країні, сад і поселив у ньому Адама і Єву. 
Так ось, слово «сад» було перекладено на давньогрецьку як «рай» і ввійшло в її 
переклади на інші мови.

-  Ой, як цікаво! -  вигукнула Світлана. -  А є ще якісь непорозуміння з тим пере
кладом.

-  Є, і багато.
-  Назви ще хоч один.
-  Нам говорили про нього на теорії перекладу, але я вже забув деталі.
-  Все одно скажи.
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-  Ну ось, наприклад, в оригіналі й, здається, в грецькому перекладі говориться, що 
Христа прикували до стовпа, а потім слово «стовп» замінили на «хрест», і віруючі 
почали поклонятися хресту.

-  Хоча чому йому поклонятися, коли на ньому розіп’яли Христа, -  зауважила Ліна 
Петрівна.

-  Тут так все складно, що без півлітра не розберешся. Так що наливай, Павло! -  
запропонував Володька.

Випили і закусили, а по тому Тамара Сергіївна зауважила:
-  Хоч як би там не розхвалювали той рай, а навіть найправедніші люди не 

поспішають до нього.
-  А найбільші грішники не бояться пекла і творять чорт зна що, -  добавила Ліна 

Петрівна, а Галина Олексіївна запитала:
-  А що там, Павле, наука говорить і робить для безсмертя людини?
-  Скільки живуть люди, стільки шукають засіб для безсмертя. Зараз учені 

досліджують можливості безкінечного поновлення клітин організму. Якби їм вда
лося продовжити процес поділу клітин, то це дало б можливість нашому організму 
обновлятися досить тривалий час, а то й вічно. Отже, теоретично і вічно жити.

-  Ну, хіба таке людям під силу. Це лише Бог може зробити, -  зауважила дядина 
Марфа.

-  Людям також вдається багато чого. Ось, наприклад, старанням тих же лікарів за
раз люди живуть набагато довше, ніж, скажімо, ще пару століть тому. З часом учені 
придумають якийсь еліксир молодості, й ви знову станете дівчиною.

-  Можливо, учені щось там колись і придумають, але ми не доживемо до того, 
то, як мовиться, давай, куме, вип’єм тут, бо на тім світі не дадуть, -  запропонувала 
Галина Олексіївна. -  Тим більше, що, як каже Павло, на тім світі не живуть.

-  То не я, а Біблія так стверджує.
-  Ну то тим більше треба випити тут, -  гаряче підтримав її пропозицію Володька. 

До них з готовністю приєдналася і баба Наталка.
Як інколи трапляється в таких випадках, поминки почали переходити в звичай

ну п’янку. Галина Олексіївна ні в одній чарці не залишала ні каплі на сльози. Не 
відставали від неї Володька і баба Наталка. Ліна Петрівна також кидала як за себе 
чарку за чаркою. Раптом дядько і дядина почали збиратися додому. Цим вони дали 
знати, що це були все-таки поминки, а не звичайна пиятика. З ними почвалала додому 
і баба Наталка. За ними пішли сім’я лісників і Ліна Петрівна. Світлана залишилася 
допомогти йому прибрати. Павло побачив, що тендітна Катря не доправить чоловіка 
додому й вирішив їй пособити. З ними пішла і Кейда. Не встигли вони відійти від 
Павлової садиби, як Галина Олексіївна своїм ще дзвінким голосом заспівала:

Зачем тебя я, милый мой, узнала,
Зачем ты мне ответил на любовь?

Катря зло шикнула на захмелілу бабу:
-  Тітко, ви ж повертаєтеся з поминок, а не з весілля.
Та замовкла незадоволена, що не дали вилитися почуттям її живої душі. Проте у 

себе в хаті вона таки виплеснула в російських піснях свої душевні поривання. Коли 
Павло повертався, Кейда на весь голос співала:

Ой цветет качина в поле у  ручья,
Парня молодого полюбила я.
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-  Згадує баба, як дівкою була, -  посміхнувся про себе Павло і подумав, що 
зросійщене українське радіо таки забило голови пересічних українців дешевими 
російськими шлягерами. Але хай би то були прості люди, а то ж учителька, культур
ною мала б бути людиною, а напилася і горланить дешеву російську попсу.

-  Хоча б вона не загнала себе передчасно в могилу своєю пристрасністю до чар
ки, -  попри несхвалення її поведінки тривога охопила Павла і тут же йому на думку 
прийшло заспокійливе французьке прислів’я про те, що на вулиці можна зустріти 
більше старих п’яниць, ніж старих лікарів. Одначе його власний гіркий досвід по
казав, що пиятика таки згубно впливає на здоров’я. Запитав про Кейду Світлану, яка 
пролила світло на її тягу до чарки:

-  Сама по собі вона не п’є, а в компанії любить і випити, особливо на дурничку, ну 
і поспівати, щоб себе показати. Голос же має гарний.

-  А баба Наталка?
-  Та вона здорова як тур.
-  Сам бачив, коли у мене працювала. Проте ж як вип’є, то стає червона як рак. Так 

і до інсульту недалеко. Може, не потрібно так пити?
-  А що їй робити у свої сімдесят шість років. Радіо й телевізора у неї немає, кни

жок і газет не читає. Ото у неї і залишається єдина розвага, що випити. А як схопить 
її апоплексичний удар, то так і буде. Лиш би вона відразу кінці віддала, щоб не ле
жала і не мучилася, бо хто ж її догляне.

ЗО. Пікнік

Наприкінці травня Геннадій запросив Павла на юшку і шашлики.
-  З якого це приводу?
-  Батько і орендатор Васюта пригощають міліцейських чиновників, своїх 

заступників і благодійників. Ну а ми потрібні як підсобна робоча сила.
-  Я з охотою підсоблю. Якби не міліція, то хто знає, що ті бандити зробили б з 

нами.
-  Еге ж. Отож приходь у суботу до нас. Поїдемо всі разом.
Місце для пікніка вибрали на мальовничому узліссі біля Старика. З трьох боків 

воно було оточене сосновим лісом. Далі за ним висока трава перекочувалася хви
лями до плеса Старика і вливалася в нього своїми густими смарагдовими барва
ми. Біля іншого берега у ньому віддзеркалювалась зелень розлогих кущів і дерев, 
а посередині -  блакить неба. А ще далі аж до обрію у мерехтливому серпанку ви
гравали безкраї луки, поцяцьковані кущами верболозу, поодинокими деревами й 
озерцями. Природа радувала яскравими веселковими барвами, заповнювала повітря 
запахами квітів, трави і хвої. У цей, уже по літньому теплий, день звідусіль линув 
спів пташок, у листі поодиноких акацій гули жуки, в траві і квітах пурхали мете
лики і комахи та тріпотіли крильцями оси і бджоли. Усе це створювало мальовничу 
картину дикої і водночас святкової природи з переливами густих, соковитих і свіжих 
кольорів, серед яких спалахувало і виблискувало барвистими іскорками розмаїття 
комах. Згори донизу і знизу догори линули дзвінкі різноманітні мелодії.

Серед запрошених вирізнялися гордою поставою начальник одного з відділів 
міліції в Черкасах Ігор Крейда і начальник райвідділу Олег Рибалко. Біля них по
штиво стояли дільничний інспектор Федір Зачіпайло й орендатор із Запоріжжя
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Леонід Васюта. Останній, як зрозумів Павло, забезпечував шашлики і частину пит
ного, а батько Геннадія -  рибу й овочі. Павло також поставив по пляшці коньяку і 
червоного вина. Ігор і Олег були високими достойниками, Федір невисоким, але 
кремезним чоловіком, а Леонід був середнього зросту і нічим не вирізнявся.

Пахощі соснового лісу, лугових трав і квітів, змішані з запахами заправлених 
пряними спеціями шашликів, приємно лоскотали груди і збуджували апетит. Та 
церемоніймейстер лісник не поспішав готувати страву і накривати на стіл. Він 
узяв кошика і попрямував до Старика. Підійшов до плеса, наполовину заросло
го з іншого берега очеретом, витягнув з козуба якусь суміш у вигляді сирої-сірої 
паляниці, розірвав її на частини і покидав їх під очерет. Потім вийняв якусь кашу і, 
закладаючи її в рогатку, також вистрілював її під очерет.

Повернувшись, він поставив розкладний столик і накрив його рожевою клейон
частою скатертиною. Вона ще більше залилася рум’янцем від розкладеної червоної 
редиски, яка аж палахкотіла в обрамленні молодої зеленої цибулі. Вирішили роз
почати з шашликів, а потім зловити риби і зварити з неї юшки та підсмажити її. 
На вході до узлісся запалили невеличке багаття, покривши його травою і гілками. 
Дим від нього заповнив узлісся і не пускав комарів, ґедзів, мух і мошок. Густий 
сосновий ліс захищав від них з інших боків. Бризнули на вугілля в мангалі добру 
порцію спирту, і воно невдовзі перетворилося в жар. Шашлики вже були нанизані 
на шампури і швидко засмажилися. Перший тост, як і годиться, проголосив на
чальник з Черкас.

-  Я хотів би випити за цей неповторно красивий куточок нашої рідної землі і чу
дових людей, які його населяють.

- 1 які так щедро нас пригощають, -  додав Олег Рибалко.
Павло налив собі як зазвичай червоного вина, але Олег вихопив у нього стакан, 

рішуче заявивши:
-  Ну, хіба можна пити ці сциклини до такої смачної і ситої страви!
Діяв він рішуче як начальник, який звик, що йому беззастережно підкоряються. 

Усі махнули по стакану коньяку і взялися поглинати неперевершеного смаку шаш
лики, час від часу вкидаючи до рота то редиску, то відкушуючи шматочок цибулини. 
Гіркі овочі ще більше збуджували апетит.

-  Як це так ти умудряєшся вирощувати овець, що в м’ясі немає жодної жилки, щоб 
застряла в зубах? -  запитав Ігор.

-  Та воно просто тане в роті! -  захоплено вигукнув Олег.
-  Секрет простий. На такі шашлики потрібно вибирати молодих овечок, а не 

валашків, а все інше, то -  справа техніки й приправ.
Ігорю, Олегу й Леоніду було років по сорок. Вони між собою і з хлопцями пере

йшли на «ти». Дільничний інспектор Федір мав передпенсійний вік і тримався дещо 
осторонь, приглядаючи за шашликами і ставлячи на стіл пляшки коньяку чи води та 
забираючи порожні.

-  Я був лише у Франції. Це дуже мальовнича і красива країна. Проте кращої землі 
від тої, на якій ти народився і виріс, немає.

-  Навіть якщо ця земля пустеля? -  запитав Олег.
-  Уяви собі, що так. Я читав рядки, сповнені замилуванням пустелею тих, хто в 

ній жив.
-  Як хтось сказав, де добрий край, там і під ялиною рай, -  зауважив дільничний.
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-  А ваша сторона славна передовсім своїми людьми. Тому вип’ємо за здоров’я на
ших щедрих господарів, -  проголосив тост Олег.

Спожита їжа й особливо добра чарка почали розморювати. їх підбадьорив голос 
лісника:

-  Ну що ж, хлопці, підкріпилися, то пішли рибу на юшку ловити!
Геннадій і Павло пройшлися тричі по руслу Старика з неводом. Незважаючи на 

теплий день, вода була ще прохолодною. Проте потрібно було ловити рибу. За дру
гим заходом недалеко від берега з-під невода вилетіли дві невеликі щучки і, зро
бивши в повітрі сальто, перелетіли через невід. Павло не встиг і оком моргнути, 
як мимо його вуха стрілою промайнула рибина. А ось Геннадій не лише схопив, а і 
втримав іншу. Окрім неї, спіймали трішки дрібних карасиків, пліток і верховодок.

-  То оце з цієї невірної дрібноти ви, Іване Петровичу, збираєтеся юшку варити? -  
Глузливо запитав Ігор.

-  Не турбуйтеся. У мене в льоду лежать два гарні коропи. Але ж хочеться зварити і 
підсмажити тільки що спійману рибу. З неї юшка така добрюща, що від неї й за вуха 
не відтягнеш. Тому беріть, хлопці, спінінги і гайда до Сули. А я тут за всім пригляну.

Місток через Старик був непевний. Машину через нього перевів дільничний, 
який взяв на себе роль камікадзе. Під’їхали до Сули. Її борознили брижі, на яких 
стрибали мерехтливі сонячні зайчики. Вода пливла спокійною течією, але місцями 
вирувала. Там з глибини річки на її поверхню виривалися швидкі струмені, нібито 
якісь живі істоти, що хапали повітря і знову тікали у вир. Чоловіків потягнуло у про
холоду чистої, прозорої і грайливої води. Всі роздягнулися і шубовснули у неї. Вона 
огортала їх ласкавими обіймами, принаджувала і не відпускала. Проте холод почав 
сковувати тіло і виштовхнув усіх на берег.

Геннадій насадив кожному міліціонеру на спінінг живця і розвів їх у різні боки. 
Сам узяв невелику вудочку, дав таку саму Павлові, й вони пішли до покатого берега, 
неподалік від якого вигравали зграйки верховодок, красноперок і плотви. Він чіпляв 
на гачок хліб чи тісто, кидав його в табунець і тут же висмикував невелику рибку. 
Павло не міг підчепити ні однієї рибини. Не було в нього ні хисту, ні швидкої реакції 
товариша. Невдовзі вони почули радісний крик Олега. Той знімав з гачка невелику 
щучку. Професійно закидав живця Ігор, але йому нічого не попадалося.

-  Ех, немає у вас тут справжніх щук чи сомів. Не те що на Дніпрі, -  виправдову
вався він.

-  Хіба біля Черкас ще водиться якась риба? -  запитав Павло.
-  Водиться й багато. А що, біля Києва немає?
-  Майже всю браконьєри виловили.
-  А ми з ними поступаємо суворо.
-  Відбирають рибу у браконьєрів, то їм її вистачає, -  засміявся Олег. -  До того ж 

риба там неймовірно корисна. Адже в ній наявні всі елементи таблиці Менделєєва, 
особливо важкі метали і хімія.

Тут у Ігоря різко натягнулася волосінь, і він витягнув щуку кілограмів на чотири. 
Гордо поглянув на всіх, немов кажучи: «Ну ось бачите, наша контора віників не 
в’яже». Дільничний ловив на блешню і мав такі ж успіхи, як і Павло. Олег витяг
нув ще одну середніх розмірів щуку, а Геннадій насмикав з десяток різної дрібноти. 
Вирішили, що улову вже вистачить.
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-  Е ні, -  такими словами зустрів їх Іван Петрович. -  Потрібно ще спіймати карасів, 

а дасть Бог, то й коропів.
-  Де ж ви їх зловите? -  запитав Ігор.
-  А ось тут же, в Старику.
-  Та тут же, як ми бачили, окрім мелюзги, нічого немає.
-  Не скажіть. Не даром же я підкормку кидав. Ідіть за мною.
Як наживку хлопці чіпляли на гачки черву, тісто і просто м ’якуш хліба. Невдовзі 

карась почав клювати, віддаючи перевагу черві. Тіста він, мабуть, і так уже наївся, то 
вирішив закусити скоромним. Натягавши відро риби, серед якої попалися і декілька 
линів та коропів, повернулися на узлісся. У викопаній у землі пічці розгорялися 
дрова. Над окремим багаттям кипів казан з водою. Федір з Іваном Петровичем і 
Геннадієм швидко почистили рибу і поділили її на три частини. Дві з них посолили 
і поклали в пакети з льодом для районного і обласного начальників. З іншої частини 
лісник більшу рибу порізав на шматки і вкинув у казан. У гарячу сковороду поклав 
дрібнішу.

-  А чому ви не кинете трішки карасів і в юшку? -  запитав Павло.
-  Ех ти, рибалка! Тому що карась полюбляє мул, заривається в нього і від цього 

юшка матиме запах болота. А на сковороді та ще ось з добавкою цибулі й томатної 
пасти і перцю цей запах зникне.

Засмажена на олії риба виявилася золотистою і хрумтливою. Іншу порцію вже 
більшої риби Іван Петрович посмажив з цибулею і залив томатом, і страва вийшла 
кисленькою, що ще більше збуджувало апетит. А тут і юшка підоспіла. Смажену 
й варену рибу запивали добре наперченим рибним бульйоном. Завершили трапезу 
шоколадними цукерками, коробку яких привезли міліціонери. Це був їхній «ваго
мий» внесок до пікніка, щоб ніхто не міг сказати, що вони їли і пили на халяву.

Геннадій відвів трохи вбік начальника райвідділу і заявив йому:
-  Ось я надумав сільський туризм організовувати, то потрібний захист від різних 

рекетирів.
-  А скажи, то таки ти пограбував тих злодіїв з Лубен? -  запитав зненацька майор.
Геннадій одразу здогадався, до чого той веде. Ми, мовляв, тебе врятували, то віддай

частку здобичі. Ділитися не було резону: гроші вже лежали далеко в надійному 
місці. Тому відповів:

-  Якби насправді то був я, то з тобою ось так не стояв би і не розмовляв. Ти сам 
прекрасно знаєш, бандити народ суворий і до всього докопалися б. Та й перерили 
вони у мене і в Павла все на світі.

-  А за що ж ти купив і ремонтуєш будинки та школу?
-  Взяв позику в своєму банку. Маю на це документ.
-  О, то в тебе вже є свій банк!
-  Ну в тому, в якому я був охоронцем.
- 1 багато ти взяв грошей?
-  Двадцять тисяч.
-  А як не вистачить?
-  Уже не вистачає, то позичаю в батька.
-  А чому ж ти не взяв позику у нашому районному банку?
-  А то ти не знаєш, скільки треба відстебнути йому за неї.
-  Та знаю.
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Щ
Майор вивідував і зважував фінансовий стан майбутнього підприємця, щоб не 

продешевити. Зрештою заявив:
-  Ну що ж, ми згідні надати тобі захисток за половину прибутків.
Геннадій знав про непомірні апетити доблесної міліції. Як розповідав йому батько, 

ще за радянських часів міліціонери з Черкас попросили голову колгоспу в Лісовому 
виділити їм кілька гектарів землі. Той виділив. Потім міліція попросила обробити 
її, засіяти, засадити та зібрати урожай і завезти до міста. Так вона збирала оброк 
з колгоспників аж до розпаювання землі. Тепер вона здирала гроші з тих, хто їх 
чимало, як вона вважала, заробляв, замість того, щоб просто захищати їх від інших 
здирників. Геннадій відповів:

-  Бачиш, як для себе, я взяв досить велику суму. А ще невідомо, як підуть справи. 
Борг же потрібно буде віддавати. Тому я пропоную десять процентів до погашення 
боргу і двадцять після його сплати.

-  Та за такий мізер ми й пачкатися не будемо. Захищайся сам.
-  Ну що ж, хлопці в мене є, то постараюся з ними захиститися.
-  Які це ще хлопці?
-  Та ось займаюся з кількома молодцями боксом.
-  То чого ти до мене звертаєшся?
-  Міліція надійніше, -  скромно похвалив стражів порядку Геннадій, не говорячи 

про те, що готує хлопців на охоронців і що ті аж пищать та намагаються дременути 
з села.

-  Ну, гаразд! З паршивої вівці хоч шерсті жмуток.
Геннадій мовчки проковтнув образу. Повернулися до загального гурту. Там Ігор 

розповідав про цікаві пригоди з діяльності обласної міліції, а потім звернувся до 
Павла:

-  Як там у вас у Києві з корупцією?
-  Процвітає, як ні в одному іншому місті, адже столиця, де всі головні прибуткові 

справи вирішуються.
-  А не знаєш, хто веде перед?
-  Чому ж, знаю. Сам вертівся в тих колах. Перед ведуть чиновники, на другому 

місці -  депутати, а міліціонери лише на третьому.
-  Ось бачите, не такі то ми вже й корупціонери, а саме на нас вішають усіх собак 

з високих трибун, по радіо, телебаченню і в газетах. А що сталося з твоїм бізнесом?
-  Прогорів я і захворів від цього, то заліковую тут рани.
-  Чимось займаєшся чи просто відпочиваєш?
- 1 те й інше. Я виріс у цьому селі, тому робота на землі -  це для мене не тільки 

праця, а й відпочинок.
-  То ти тут і залишишся?
-  Е ні. Як мовиться, привикла собака за возом бігти, то не може відвикнути. Тож і 

я вже прив’язався до роботи і життя в місті.
-  Чим же збираєшся зайнятися?
-  Ще не знаю. Але була б шия, а ярмо знайдеться.
Ігор відійшов, Павло опинився поруч з Леонідом і запитав його:

-  А ти як тут опинився?
-  Я агроном-виноградар. Мали ми з братом гарний виноградник на Херсонщині. 

Проте клімат в останні роки такий, що виноград не встигне вирости як вимерзає.
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Ш-
Тому ми викорчували його, і брат посадив сад і частку зайняв під городні та зернові 
культури. А я приїхав сюди.

-  Ну і як ідуть справи?
-  По-різному. Ось не можу нової техніки купити.
-  Що, така дорога?
-  Не те слово. Якщо сім років тому я міг купити трактора за чотири продані бички, 

то тепер за нього мені потрібно продати їх аж п’ятдесят голів або сто дев’яносто 
свиней.

-  Чому ж це машини так дорожчають, а худоба дешевшає?
-  Бо як ще раніше при радянській владі село оббирали на потреби індустріалізації 

і оборони, так і тепер його оббирають нібито на різні реформи та соціальні потреби, 
а насправді на своє жирування.

-  То як же ти перебиваєшся?
-  У цілому нормально. Ремонтую і старанно доглядаю стару техніку. Навіть ва

люту за рапс і зерно заробляю. Правда, цього року засуха дошкуляє. То виручає 
скотина, яку випасую ось на цих луках.

-  Багато їх маєш?
-  Половину тут і ще половину з іншого боку села. То сонце, земля і вода дають 

мені чудову додаткову вартість у вигляді трави і сіна, згодом -  м ’яса, молока, вовни 
і шур, а в кінцевому рахунку маю гроші.

-  Так людям потрібно ж платити за оренду.
-  Плачу потроху, але це здебільшого старі, які поступово вимирають, і їхні наділи 

переходять до мене.
-  То в тебе можна купити мішків зо два зерна, бо птиці мені нанесли до біса, а 

годувати її нічим?
-  Завтра Володька й завезе. Готуй гроші.
-  Скільки?
-  Не дорого. Він скаже.
Уже стемніло, і лише вогонь освітлював людей і галявину. Останній тост на посо

шок проголошував Леонід. Він від свого і лісника імені подякував міліціонерів за 
увагу і захист. Настав час їхати по домівках. Геннадій і Павло взяли відра і пішли 
по воду, щоб залити вогнище. Повертаючись, вони побачили, як вагомі клунки 
зматеріалізованої вдячності переміщалися з машин лісника і фермера в просторий 
багажник автомобіля міліціонерів. Якісь чарівні незримі хвилі від тих клунків до
сягали облич стражів порядку, дивним чином перетворювалися в зриме світло, і їхні 
фізіономії палали ще яскравіше, ніж догораюче багаття.

31. Знову той же бідний родич

Початок червня порадував гарним дощем. Тепер Павлові не потрібно було поли
вати город. Поділився своєю радістю з дядьком:

-  Тибі, бачиш, дощ в радість, а мині в збиток, -  відповів той.
-  А що, хіба у вас город не сохне?
-  Та підсихає, але я сьогодні остався дома, щоб отаву скосити. То на тибі дощ. Як 

ото кажуть, не йде дощ, де просять, а йде там, де косять.
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-  Отава, дядьку, не пропаде, як ще постоїть кілька днів. А без роботи я вас не зали
шу. Спасибі, що нагадали про сіно, то поклепайте і мою косу. Я також згодом скошу 
траву навколо городу.

Наступного дня прояснилося, і Павло зрання пішов косити траву, яка, незважаючи 
на спеку, вигнала нівроку. Сосновий ліс затіняв її, так що на ній трималася роса, і 
зволожене нею зелене руно покірно лягало чоловікові під ноги. Годині о десятій 
з ’явився Володька Гордієнко і почав косити біля дороги. Там трава вже висохла, по 
ній коса лише ковзала і не стільки косила, скільки скубла. Побачивши муки родича, 
який лаявся, Павло не втримався і зауважив:

-  Володька, ти що не знаєш приповідки: «Коси коса, доки роса?»
-  Та знаю мать би її перетуди. Так поки попорався, то уже й косити ніяк. Слухай, 

у тебе немає чим поправитися. А то вчора перебрав.
-Д е ?
-  Ремонтували ми одну хату Геннадія, то він увечері пригостив нас вполне до

статочно. Так ні ж. Прийшов додому взяв бутиль самогону, який тримали на приїзд 
дітей, і поніс його п ’яницям до лавки. Ну його там весь і видудлили. Жінка лає на всі 
заставки, то хотів хоч травою заткнуть їй пельку, то й це не виходить.

-  То я тобі нагилю сітку своєї.
-  Спасибі! Та це потерпить, а ось труби горять і сам почуваюся, як лантух, на

битий клоччям.
Володька мав жалюгідний вигляд чоловіка, який добре перебрав напередодні. 

Павло пожалів його і побіг до крамниці, бо вдома вже не було ні горілки, ні вина та 
й їсти, окрім сала, не було нічого. Коли повернувся, Володька уже тримав помиті 
пучки цибулі й редиски в руках. Господар виніс маленький столик, два стільчики і 
поставив їх у тіні акацій. Нарізав хліба, сала і ковбаси та відкрив баночку кільки в 
томаті. Вийняв пляшку з відра з холодною водою. Незваний гість аж засміявся від 
задоволення, дивлячись на цей нежданий негаданий дарунок, та все озирався по 
боках чи не йде хто і не бачить, як його шанують та пригощають. Та навколо не було 
ні душі.

-  Ти мині вибач, що я ось так напросився і ввожу тибе в розходи. Я тобі принесу 
на вечерю вареники.

-Гаразд!
-  А на що ти живеш? Ти ж ніде не робиш.
-  Здаю квартиру в Києві за триста доларів. Сто даю на сина, ще сто на виплату 

боргів, а сто маю на проживання.
-  А скільки це буде у гривнях?
-  П ’ятсот з половиною.
-  Ого, хотів би я мати стільки грошей і нічого не робити.
-  На чужий коровай рот не роззявляй.
-  Та і то правда. Наливай уже!
Володька випив одним махом стакан горілки і кинув до рота відрізаний ножем 

маленький шматочок цибулини. Побачивши, що Павло з співчуттям дивиться на 
нього, сказав:

-  Зубів, як бачиш, братуха, немає. Служив на Чукотці і майже всі там випали від 
цинги. Наших хлопців з України посилали то туди, то на Нову Землю, то ще кудись 
до чорта на кулички, а москалів сюди.
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-  А чукчі де служили?
-  Та в основному там же на місці. Боялися, що якщо кудись їх пошлють, то вже 

додому не вернуться.
-  То ти там, мабуть, анекдотів про них наслухався.
-  Наслухатися то наслухався та тільки один і пам’ятаю.
-Я кий?
-  Стоїть чукча на посту. Хтось іде. Чукча кричить: «Пароль!»
-  Та пішов ти на х ...
-  Чукча й каже: «Однако же стільки год стою, а пароль не міняють».
Павло посміявся і запитав:
-  То хіба вам вітаміни не доставляли?
-  Може й доставляли, то начальство все забирало собі. Добре, що хоч у чукчів 

рибу міняли та з голоду не подохли. А без зубів хоч пропадай. Ось я сало люблю, а 
розжувати не можу, то ріжу маленькими шматочками та цілими їх і ковтаю. Не їсти 
ж оцю варену ковбасу з туалетного паперу.

-  То раніше її з нього виготовляли, а покоштуй цю!
-  А дійсно смачна. А ще краща кілька. Її і жувати не треба.
-  То чого ж ти не вставиш зубів?
-  А за що?
- А й  справді немає за що, -  подумав Павло і налив собі вина, а Володьці горілки.
-  О, ще й обід не наступив, а ці п’яниці вже дудлять, -  вигукнула баба Мокрина, 

чимчикуючи мимо двору.
-  А тобі яке діло? -  огризнувся Володька.
-  То може б і мені налили чарчину? -  уже улесливо запитала вона.
-  Ось як візьму отой дрин біля повітки, то пригощу так, що перестанеш в чужі 

миски і чарки заглядати, -  визвірився Володька.
Улесливий вираз Мокрини змінився на сердитий, і вона пішла далі.
Павлові стало жаль Володьку, цього непутящого, але доброго чоловіка, і він 

вирішив допомогти йому. Тому запропонував:
-  Ти сходи у Великі Рогівці й запитай, коли туди приїжджає протезист. Домовся з 

ним, щоб вставив тобі зуби. Я заплачу за це.
-  А де ж ти грошей візьмеш?
-  Я їздив у Київ і перекладав на одних переговорах, то мені гарно заплатили. 

Обіцяли ще запросити попрацювати.
-  А як же я віддам тобі такі великі гроші?
-  Будеш носити молоко, бо дядько грошей за нього не бере, то мені соромно його 

так брати.
-  Гаразд, носитиму. А що там чуть у Києві. Війни скоро не буде?
-  Та немовби ні. А чому ти запитуєш?
-  Та ось збираюся порося задавити. То хоч би нічого не трапилося, щоб спожити 

сальце й м’ясце у спокої.
-  Хіба ти ще мало тих свиней з’їв?
-  Та таки немало. Коли жив з батьками, то того щитати не буду. А ось уже з Катрею 

живемо двадцять сім год. То колемо по дві свині на год. Ну дещо іде на дітей, а то 
майже все їмо самі. То це виходить, що я з ’їдаю по кабану на год. То хіба це багато? 
Ні, дай Боже спокою, щоб ще хоч одного кабанчика з’їсти.
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-  То іди в лікарню і вставляй зуби, щоб уже як їсти, то зі смаком.
-  Завтра й піду.
Далі Володька почав клювати носом, і Павло затягнув його в закуток, де поклав 

напівсонного чоловіка на дерев’яне, ще дідом змайстроване ліжко. Не тягнути ж 
його п ’яного серед білого дня селом додому. Хоча це і не було б дивиною для людей, 
але все ж таки. Сам також приліг подрімати.

А коли прокинувся, то взяв лантух і почав згрібати, заносити та розтрушувати 
траву на горищі повітки. Сіно, висушене на протязі в тіні, зберігало більше пожив
них речовин. За граблями бігав молоденький песик, якого Павло назвав Франсуа. 
Кошеня Мавка залізло за Павлом по драбині на горище і ретельно його обстежува
ло. Нове приміщення йому дуже припало до смаку. Головне, як підказував звірятку 
інстинкт, на нього тут ніхто не нападе і воно буде повним господарем. Хоча колись 
до них була внадилася ласиця і добре пошматувала їхнього кота Сидора. Тоді він 
кинувся здуру на неї, як на свіжину, і поплатився. Так що будь обережною, Мавка. 
Частину сіна Павло зібрав у сітку для корови родича.

32. Викурювання чужих

Наступного дня Геннадій зайшов до Павла і з порога заявив:
-  Ще не всіх бандитів ми провчили. Треба викурити твоїх підозрілих сусідів. Ти 

як?
-  Я, Гена, вибачаюся, але в мене зараз вимальовується непогана перспектива на 

роботу в Києві, тому я не можу ризикувати.
-  Я тебе розумію і все проверну зі своїми хлопцями. А збираюся я викурити звідси 

Михайла, щоб не совав свого носа туди, куди комар і члена не наважився б просуну
ти. Отже, відлупцюємо його і пригрозимо.

-  А він що, кудись втручається?
-  Зараз сидить тихо, а колись же нишпорив тут із Сергієм і за мною шпигував, то, 

може, й надалі приглядатиме. А я стаю тут господарем і не потерплю, щоб хтось 
чужий плутався під ногами.

-  А Васюта?
-  Ми з ним граємо на різних полях і один одному не заважаємо.
-  Коли ти так поступиш, то даси бандитам гарний доказ того, хто на них на

пав і забрав гроші. Це буде ясно як двічі по два -  чотири. Якщо вже надумав йо
го провчити, то ти повинен його пограбувати, забравши найцінніші речі. Тоді во
ни, найвірогідніше, подумають, що діє якась банда, яка полює і за грошима, і за 
цінними речами.

-  А ти таки правий. Ми так і зробимо.
Два хлопці Геннадія по черзі стежили вечорами за звичками Михайла і жінки, 

зокрема за тим, коли вони вечеряли, ходили перед сном до виходку і лягали спати. У 
цей час Геннадій саджав свою вівчарку в коляску мотоцикла, об’їжджав ліси і году
вав її далеко від села у покинутій хаті на стані колишньої тракторної бригади. Так і 
привчив собаку вечеряти лише там.

Через кілька днів розпочали операцію. Геннадій взяв свою собаку і попряму
вав до садиби Михайла. В цей час подружжя вечеряло. Він підійшов впритул до 
воріт. Зачувши сучку, пес захвилювався і почав тихо скавчати. Чоловік вийнявши
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відмичку, відімкнув і відчинив ворота. Пес кинувся до сучки і почав її обнюхувати. 
Геннадій відпустив її з повідка. Та рвонула до далекої хати вечеряти, а за нею побіг 
і пес. Хлопці ширше прочинили ворота, які були добре змазані і не рипіли. Геннадій 
натягнув маску і шмигнув за повітку, а його підручні теж у масках -  за будинок. Ще 
один хлопець чатував біля садиби. Чекати випало довгенько і Геннадій хвилювався, 
щоб його собака не втратив цноти. Хоча чому хвилюватися! Пес був породистий, 
так що цуценята повинні бути чудові. Нарешті Михайло вийшов з хати, присвиснув 
і здивувався, що пес не підскочив до нього.

-  Це ж треба так десь дрихнути, -  здивувався він і попрямував за повітку. Тут і 
зустрів його ударом дрючка по голові Геннадій. Кремезний чоловік гепнув як лантух 
і застогнав.

Чекали на жінку. Невдовзі вийшла і вона та почала гукати чоловіка і кликати со
баку.

-  Куди це їх чорти занесли? Дивно, що Михайло не сказав нічого, -  бурмотіла вона 
дещо спантеличено.

Жінка покрутилася по двору, виглянула за відхилені ворота, подумала, що чоловік 
подався десь з собакою, і пішла за хату. Тут підручний Геннадія її і пристукнув. 
Заскочили до хати, розірвали рушник і зробили кляпи. Здерли зі стін ще по рушни
ку, розірвали кожний навпіл і зв’язали кожного. У великій кімнаті побачили масив
ну оббиту стальними ободами скриню. На ній висів здоровенний замок, ще один 
був внутрішній. Поглянули на полички і зазирнули в шухляду стола. Ключів ніде 
не було. Вийшли надвір і почали обшукувати чоловіка і жінку, в якої і виявили їх 
прив’язаними до пояса. Відкрили скриню і знайшли в ній складені в коробці гривні. 
В окремій шкатулці лежали якісь ювелірні вироби. Більше нічого цінного ніде не 
було.

-  Знімаємо ще ось ці образи! -  наказав Геннадій.
-  А вони нам навіщо?
-  Вони мені здаються дорогими, то виручимо за них добрі гроші.
Зняли ікони і з ними, грошима і прикрасами вийшли за ворота й залишили їх 

відчиненими. Всі попрямували до Сули, там відімкнули чийсь човен, взяли приховані 
весла і попливли ним у напрямі до Великих Рогівців. Кілометрів за два вийшли біля 
лісу, в гущавині якого Геннадій заховав мотоцикл. Один із хлопців поплив назад по
ставити човен на місце, а два інші помчали з Геннадіем до хати механізаторів. Там у 
заздалегідь приготованій схованці заховали вкрадене.

-  Буде вам на що жити попервах у Києві, -  зауважив Геннадій.
-  То ми ж порівну поділимося.
-  Порівну, але згодом. За нами можуть слідити, а тому кожний сиди вдома і сюди 

не рипайся.
-  А як хтось натрапить на нашу схованку і забере наше добро? -  стурбовано за

питав один з хлопців.
-  Ну я, об’їжджаючи ліси, буду частенько навідуватися сюди і пильнувати його.
Через кілька днів Павло угледів, як повз його двір проїхала заповнена речами

вантажівка. У кабіні сиділа дружина чи напарниця Михайла, а сам він умостився 
в кузові біля скрині. Вони залишали таке негостинне для них село. Павло негайно 
повідомив про це Геннадія і висловив надію, що ті зайди вже не повернуться.



щ
ОЛЕКСАНДР ОВСЮК

- 1 я сподіваюся на це, -  відповів Геннадій. -  Валя сказала, що жінка Михайла за
ходила у крамницю вся в чорному й поскаржилася їй, що в Лубнах убили її брата, а 
це і їх тут пограбували. То продають дім і спробують знайти безпечніше місце.

-  А Валя не порадила їй звернутися до міліції?
-  Порадила, а та сказала, що всі бандити пов’язані з міліцією, то що до неї і звер

татися.
-  Отже, той Стьопа переховував свої гроші у сестри. Ну що ж, дай Боже, щоб твої 

стосунки зі злодіями на цьому і закінчилися.
-  Я на них нападати більше не збираюся і сподіваюся, що і вони не полізуть сюди. 

По правді кажучи, я навіть у жахливому сні не зміг би собі уявити, що зможу когось 
пограбувати.

-  Не картай себе! Ти відібрав награбоване, за допомогою якого стаєш заможною і 
статечною людиною.

33. Сніданок на траві

Погожого червневого ранку, коли Павло докошував траву наприкінці городу, до 
нього підійшла Світлана.

-  Боже поможи! -  побажала жінка.
-  Вважай, що допоміг. Як бачиш, уже докінчую справу.
Повернувши до неї лише голову, Павло продовжував косити і не помітив, але 

відчув, як його коса наткнулася на щось стороннє і спружинила. Побачив, що він 
перерізав навпіл гадюку. Її хвіст ще звивався, а голова піднімалася і злісно сичала 
на нього. Чи то з переляку, чи з жалю до все-таки живої істоти прикінчив її ударом 
держака по голові. Світлана спокійно спостерігала за цією сценою. Гадюка була тут 
звичною тварюкою. Тому її ця пригода майже не здивувала. Вона лише зауважила:

-  Бачиш, люди правду кажуть, що гадюка, хоч не вкусить, то засичить. Тепер тобі, 
твоїм звірам і птаству стане тут безпечніше.

-  Якби ж то вона була одна.
Він вирішив пильніше придивлятися до трави. Не потрібно так різко порушувати 

рівновагу видів у природі. А то через відсутність гадюк і вужів жаби покриють весь 
простір навколо. Бридким стане пейзаж. А так ці загрозливі плазуни рятують від 
такої потворної навали. Хвилин через двадцять до його ніг упав останній покіс, на 
який, немов знаючи про зниклу небезпеку, вистрибнула невелика жабка.

-  Залишиш траву тут сохнути на сіно?
-  Ні, збираюся перенести її на горище й зробити сіновал.
-  А коли він буде готовий?
-  Не турбуйся. Як тільки трава висохне, відразу запрошу тебе насолодитися її за

пахами.
-  Ой, як чудово! А ще повісь полину на дверцята і віконечко, то комарі та мошка не 

залітатимуть, і добав до нього м ’яти і чебрецю, щоб повітря стало ще запашнішим.
-Гаразд!
-  Ти вже поснідав?
-  Та з’їв бутерброд з ковбасою і випив кави.
-  То пішли зі мною у луки, ліс і поле по зілля.
-  Із задоволенням. Тоді давай і пообідаємо десь на природі!
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Світлана погодилася. Павло нарвав і помив редиски і молодої цибулі, а потім за
хистив тіло спортивним костюмом і кросівками. У магазині він взяв пляшку чер
воного сухого вина, велику пляшку мінеральної води, хліба і банку тушкованого 
м’яса. Хотів ще купити цукерок, але подруга відрадила. Мовляв, при такій спекоті 
солодощі перетворяться на мелясу, а нам вдвох і без них буде солодко.

Через город Світлани вийшли у луки і попрямували ними до листяного лісу. 
Зліва, до самого обрію, стелилося широке зелене руно, а справа левада покрила
ся острівками вільх, осик, верб і кущами верболозу. Біля городів зеленими купами 
громадилися калина і бузина. Із заповнених водою торфових ям снопи сонячно
го проміння віддзеркалювалися в небесну височінь і гаптували блакитне полотно 
яскравими візерунками. Перед ними за луками на похилих схилах розкинулася ши
рока діброва. Трава злегка хвилювалася і, переливаючись світло-зеленими хвилями, 
пливли до неї й розбивалися в її круті смарагдові береги. Розкішна краса природи, 
сповнена життєвих сил і соковитих барв раннього літа, сяяла навкруги. Душа рвала
ся виразити своє захоплення, і Світлана заспівала:

Лугом іду; коня веду, розвивайся луже,
Сватай мене, козаченьку, люблю тебе дуже.

Павло підхопив пісню своїм баритоном:
Ой хоч сватай, хоч не сватай, хоч так не цурайся,
Щоб та слава не пропала, що ти женихався.

Проте замилування чарівними краєвидами не приглушило у Світлани буденних 
справ, і жінка пильно поглядала на рослини, час від часу кидалася до якоїсь з них, а 
потім зупинялася і говорила:

-  Ні. Цього добра я ще встигну нарвати і накопати, а зараз потрібно заготовити 
лісові і польові квіти і трави.

-  А я на днях чув по радіо, що наприкінці червня настає пора збору коренів 
лікарських рослин.

-  То справжня дурня, бо кожна квітка, трава і їхні корені дозрівають у свій, 
відведений їм природою час.

-  Я бачу ти просто закохана в природу.
-  Так. Кожна квітка і будь-яка рослина чарує мене своєю неповторною красою і 

захоплює здатністю давати людям здоров’я.
-  Ти у когось вчилася лікувати травами?
-  А в кого ж, як не у своєї мами. Вона, як ти знаєш, теж тут колись працювала 

фельдшером і в травах розбиралася непогано. Ну а книг про фітотерапію зараз хоч 
завались. Буваючи в Черкасах, іду в інтернет і знаходжу там ще якісь поради і рецеп
ти. До речі, я знайшла в ньому рецепти з трав, які використовуються для лікування 
різних хвороб у Німеччині. І уяви собі, все переклала сама, правда, зі словником. 
Так ось, у Німеччині депресію лікують чебрецем. Він же вдвічі прискорює виведен
ня токсинів з організму. Тому я й добавляла його у напій для тебе.

-  Судячи з себе, можу сказати, що лікуєш ти успішно. Тому спробую розширити 
твої знання. При першій же поїздці до Києва знайду гомеопатичні рецепти фран
цузькою і англійською мовами. Проте, я гадаю, ти не сліпо використовуєш їх.

-  Ображаєш. Кожна рослина, хоч і схожа, але й відмінна в різній місцевості. Тому 
я, як інтуїтивний біохімік, намагаюся розпізнати процеси в організмі окремого хво
рого і приготувати йому відповідну суміш трав.
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- 1 робиш свої рецепти?
-  Звичайно, свої, але на основі вже існуючих. І знаєш, маю певні успіхи. Ти ж не 

один, кому я допомогла.
-  А як ти ставишся до різних трав’яних добавок до їжі, які зараз так рекламують?
-  Негативно.
-Ч о м у ?
-  Тому що лікування нашими травами, корінням і корою дерев практикується з 

давніх часів. А зараз нашукали екзотичних рослин у тропічних країнах і підсовують 
їх усім без достатньої перевірки. Ну і більше цим шкодять, ніж приносять користі.

-  Мабуть, ти права. Я десь читав, що коріння кави, яке широко використовувалося 
при лікуванні тривожних збуджених станів, викликало захворювання печінки.

-  Отож. А екзотичні рослини, можливо, і підходять для лікування в жарких 
країнах, а в нас вони діють непередбачено і часто призводять до негативних, а то і 
смертельних наслідків.

-  А як же женьшень?
-  Женьшень він і в Африці женьшень. До того ж він належить до тибетської меди

цини, а вона старіша від нашої.
-  А як ти ставишся до лікування власною сечею?
-  А чому ти про це запитуєш?
Павло переповів розповідь їжака. Світлана зауважила:
-  Я знаю, що таке лікування рекомендує одна баба в Малих Рогівцях. Проте я ні 

крапельки не вірю в це. Ну посуди сам. При пияцтві печінка і нирки не в змозі пере
робити шкідливі речовини, і вони попадають в сечу. Тому вона стає не лікарством, а 
отрутою. То як же нею можна вилікуватися?

-  А чому ж їжаку допомогло?
-  Гадаю, що в нього часто немає чого поїсти. А при голодуванні печінка втрачає 

жири і сама очищається та відроджується.
Підійшли до лісу. Він називався Байрак і відповідно до назви розкинувся в 

улоговині. Вона то звужувалася, то розширювалася. Колись добре витоптана і 
заїжджена дорога тепер заросла густою і вищою за пояс травою. З прокладенням 
шосе нею користувалися лише для перевезення дерева. Віти могутніх дубів, кленів, 
берестків та інших дерев розкинули над дорогою високе шатро, під яким люди ста
вали схожими на ліліпутів. Здавалося, вони потрапили в царство незайманої при
роди. При вході до лісу зліва стояла наполовину завалена криниця. Біля неї було во
лого, і в це спекотне літо бур’яни, в основному жалива, виросли навколо неї метрів 
на півтора. Подалі від неї росли молоді ясени, обліплені хрущами, гул яких зливався 
з шелестом дерев у знайому з дитинства мелодію. Павло згадав, як тут вони з мамою 
ламали молоде гілля клена, ясена і липи на Зелені свята -  Трійцю. По дорозі з лісу 
на заболочених місцях мама ще жала осоку і струшувала нею хату.

-  А коли це в нас будуть Зелені свята? -  запитав Світлану.
-  На п’ятдесятий день після Великодня. Так що через кілька днів.
-  Я читав, що вони святкувалися нашими предками ще до прийняття християн

ства і присвячувалися літній величі та красі природи, розмаїттю квітів і трав та бу
янню дерев. А як зараз святкують Трійцю?

-  Так, як і всі інші свята: випили, поговорили, подивилися телевізор та і розійшлися. 
А моя бабуся розповідала, що вони, ще будучи дівчатами, на Трійцю плели вінки і
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ходили в них по селу й співали пісні. А як ти поставишся до того, що і я сплету і 
одягну вінок?

-  Із задоволенням помилуюся тобою в ньому.
-  Тоді шукаймо конвалію, васильки, чебрець, незабудки і полин.
-  А полин для чого?
-  Він служить як оберіг від русалок.
-  Так у вінку ти сама станеш русалкою, то що, будеш сама від себе захищатися?
-  Ну, я можу спробувати зіграти русалку, але нею не стану. Тому не бійся, тебе не 

залоскочу.
Повернули наліво й почали підніматися вгору. На узгір’ї, незважаючи на тінь, сто

яла задуха, обличчя наштовхувалося на павутиння і покривалося ним. Під ногами 
слалося щільне зелене руно з трав і квітів. Особливо багато було конвалій. Павло 
дивувався їх кількості. Виїжджаючи інколи в ліси під Києвом, він рідко натрапляв 
на них і вважав, що ці квіти уже зникли. А тут вони навіть не принишкли, побоюю
чись, що їх зірвуть. їх було так багато, що їхні стебла плуталися в ногах і заважали 
Павлові йти. Зате Світлана, призвичаєна до густого травостою, ішла легко і швидко, 
а високі трави і квіти немов розступалися перед нею.

Невдовзі через чагарник з терну, шипшини і глоду видерлися на узлісся. Тут поле 
заходило в ліс трикутним ланом пшениці. Вона протягнулася до самого обрію і саме 
починала цвісти та набиратися сил для колосіння. Щебетання небагатьох лісових 
пташок зливалося зі співом жайворонків. Поле було гарно доглянуте, але по його 
краях росло багато васильків. Узлісся заросло густою травою, материнкою і чебре
цем, від яких линули духмяні запахи. Павло жадібно вдихав їх.

Вони почали рвати квіти і різне зілля. Підійшовши до куща шипшини і рвучи її 
квіти, Світлана зауважила:

-  Бачиш, шипшина уже зацвіла?
-  Бачу, то й що?
-  А те, що як вона зацвітає, то починається літо. А як мовиться, бджоли раді цвіту, 

а люди літу. Ти не чув цього?
-  Ні. Проте чув інше. Баба Настя говорила, що коли опеньки з’явилися, то літо 

закінчилося.
-  Ну до них ще довго. А поки що літо нас погріє, полікує і погодує.
Світлана зрештою сплела, одягнула вінок і запитала:

-  Ну як, схожа я на русалку?
-  Схожа та не дуже.
-  Чому ж?
-  Ну де ж це бачено, щоб русалка була одягнена.
-  Ти що хочеш, щоб я роздягнулася?
-Дуже.
-  А як хто побачить?
-  Ми почуємо, як хтось підходитиме. А дерева, які все бачать, лише помилуються 

твоєю вродою.
Жінка трішки зашарілася і роздягнулася, але все-таки прикрила цнотливо свої груди 

довгим і густим волоссям. Її соромливе місце заховали високі злаки, в які вона забре
ла. Вітерець повіяв сильніше і погнав хвилі пшениці прямо на неї. Ті лише добігали 
до неї, і застигали здивовані чи то красою жіночої вроди, чи незвичною картиною.
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Жінка зайшла далі, згодом повернулася і почала повільно виходити. Її смугля
ве струнке тіло вигравало під яскравим промінням сонця на тлі безкрайого зеле
ного моря. Світлана зі зніченою посмішкою підійшла до чоловіка. Він її обійняв, 
поцілував і прочитав рядки з вірша свого улюбленого поета Василя Симоненка: 

Вона прийшла, заквітчана і мила,
1 руки лагідно до мене простягла 
І так чарівно кликала й манила,
Такою ніжною і доброю була.

Він з приємністю відзначив, як останнім часом налилися у Світлани груди. Поклав 
на них руки і зауважив:

-  Світуня, а в тебе груди стали такими красивими і пружними, як у незайманої 
дівчини.

-  Прошу не займатися рукоприкладством.
-  Але ж мені так хочеться помилуватися ними на дотик.
-  Милуйся губами та не загуби їх.
Павло цілував перса вустами, зрештою відірвався від них і з гордістю промовив:
-  Це я зробив тебе такою привабливою жінкою.
-  Звичайно. Від наших любовних утіх у мене не лише душа співає, а й тіло радіє 

і розцвітає.
Павло знову цілував її налиті перса і гладив стрункий стан, а жінка лише постог

нувала від його пестощів. Далі вони злилися в солодкому екстазі. Опісля Павло за
пропонував:

-  Влаштуймо сніданок на траві!
-  То ми ж уже снідали.
-  Я маю на увазі інше. Є така картина Едуарда Мане під назвою «Сніданок на 

траві». На ній зображені два одягнені чоловіки й одна гола жінка біля розстеленої 
скатертини з продуктами. Ще один чоловік видніється трішки поодаль.

-  Чи не забагато трьох чоловіків на одну жінку. І чому ж це лише жінка там роз
дягнена?

-  Ну, оголена жінка завжди була символом краси, багатства і благополуччя. Так 
що і ти зараз втілюєш усе це. Отже, накривай!

-  Я бачу, ти не можеш прожити без спогадів про Францію і всього, що пов’язане 
з нею.

-  Адже це частина мого життя, хоча багато в чому уже минулого. Проте й сучасне 
дарує мені багато радості, щастя і неймовірної насолоди з такою чарівною мавкою, 
як ти. Так що зараз приємні згадки про минуле поєднуються з прекрасним і реаль
ним сьогоденням.

Світлані сподобалися компліменти, вірш, як і вся ця незвична і пікантна гра, і во
на уже без ніякого зніяковіння прослала мішок, накрила його рушником, поклала на 
нього дві вигаптувані серветки і нарізала хліба. Павло швидко відкоркував вино і 
відкрив банку з м ’ясом. Мінеральна вода, хоч і лежала в тіні, але нагрілася і вдарила 
фонтаном, окропивши їх бризками. Сполоснули нею руки, і Павло проголосив тост:

-  Я п’ю за буяння всього живого навколо і за те, щоб і ми в унісон з ним жили і 
процвітали!

Згодом Світлана зауважила:



ЛІСОВИЙ ЗАКУТОК

т

-  Є повір’я, що саме в пору цвітіння збіжжя прокидаються померлі і їхні душі 
літають над нами. То ти уяви здивування і обурення мого батька, коли він угледить 
мене в ось такому вигляді.

-  Ну ти ж не зовсім гола, а у вінку. До того ж, зараз ти русалка. А русалка і має 
бути саме такою. Не турбуйся. На тім світі люди толерантні і все розуміють. А чому 
це так мало пташок співають? Може, їх злякали видимі для них духи померлих.

-  Ніколи їм співати. Більшість із них висиджують, а то вже й годують свої виводки.
Вино, духмяний запах чебрецю та інших трав і квітів п’янили чоловіка й жінку

і потягнули їх одне до одного. Втішалися довго, а опісля Павло жартома запропо
нував заночувати у цьому райському куточку.

-  Не видумуй! Нас тут комарі та мошки заїдять.
-  Але ж у мене немає ні найменших сил, щоб рухатися.
-  Тоді ти подрімай, а я ще трішки нарву зілля.
Світлана одягнулася і пішла до лісу, а Павло тут же провалився в глибокий сон. 

Проснувся надвечір. Світлана сиділа біля нього і відганяла комарів і мух. Тут же 
стояли два повні лантухи лікарських рослин.

-  Ти що, також збираєшся нести повний лантух?
-  Мені не звикати.
-  Я розумію, що ти дуже добра людина, проте ж підірвешся.
-  Не турбуйся! Я звикла до цього, тому донесу.
-  Ні, ти візьмеш лише половину, а завтра заберемо іншу.
-  Що, і завтра сюди прийдемо? -  зраділа жінка.
-  А чому б і ні. Ти скажи, чи люди хоч цінують те, що ти так убиваєшся, збираючи 

для них це зілля?
-  Лише дехто, а інші говорять: «А чого цей бур’ян вартий? Він же росте скрізь під 

ногами. Хочеш топчи його, а хочеш рви».
-  То таких гнати треба, а не допомагати. Ми і землю топчемо щодня, а не докла

деш до неї рук, то не вродить і не віддячить.
-  Гнати я нікого не можу, адже моя професія гуманна і я вважаю себе доброю лю

диною, а тому відкину лише трохи зілля з лантуха.
Вони взяли ношу на плечі і похилили до села, несучи людям за одним разом два 

мішки здоров’я.

34. Непередбачені турботи

У червні до Геннадія завітали на відпочинок лише три жінки з малими дітьми. 
Він розселив їх по окремих хатах. Зате уже на початку липня з Києва приїхав цілий 
інтернат дітей-інвалідів з трьома виховательками. Кухарку найняли в селі. Старшу 
виховательку, жінку років за сорок, звали Оленою Олександрівною, а молодших -  
Наташею і Танею. Усі розмістилися у школі. За віком діти були від шести до десяти 
років. Серед них були безрукі й безногі. Замість відсутніх кінцівок були приладнані 
протези. Розумово відсталі виглядали цілком нормальними, бо дітей із сильним роз
ладом психіки тримали в спеціальних закладах.

Коли Павло побачив малих калік, то щемлячий жаль охопив його. А діти звикли до 
свого стану і не зважали на нього та раділи новому місцю. До них уже прибігли їхні 
однолітки з села. Почалися ігри, передусім жмурки. Навіть кульгаві завзято бігали,
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хоча часто перечіпалися й падали. Двір був великий, з кущами й деревами, то хова
тися було де. Діти визначали, кому з них жмуритися за допомогою відомої лічилки: 

Котилася торба з великого горба, 
а в тій торбі хліб, паляниця, 
кому доведеться, той буде жмуриться.

Згодом міські діти хором продекламували віршик:
Вертоліт, вертоліт, забери мене в політ,
А в польоті пусто, виросла капуста.

Один сільський хлопчик продекламував місцевий твір:
Ой гоп та і все, Сидір паску несе,
Сидориха порося, ще й не висралося.

Павло, знітившись, зауважив:
-  Вибачте, така вже в нас тут сільська народна творчість. А ти, хлопчику ..., як 

тебе звати?
-  Васько.
-  Так ось, Васько, це поганий віршик, і ти більше його не розповідай!
-  То всі ж його кажуть.
-  Мало хто що погане каже та ще й матюкається. То й ти будеш повторювати ті 

погані слова?
-Н і .
-  Отож. Краще вивчімо ось цей віршик! Повторюйте за мною:

Іди, іди, дощику.
-  Та ми всі знаємо цей віршик, -  заявили сільські діти.
-  А ми його ще й співаємо, -  додали міські.
-  Тоді пограємо в котика і мишки!
Васька вибрали «котиком», а дівчинку Свєту з інтернату -  «мишкою». Павло за

любки грав з дітьми в різні ігри, згадуючи, як він грався зі своїм сином, і відчуваючи, 
як заскучав за ним. Потім він попросив сільських дітей навчити приїжджих якоїсь 
своєї лічилки. Кожний з них узяв собі в напарники міську дитину і почав, плескаючи 
в долоні напарника, промовляти:

Цоп, цоп, трайда брайда, рітуумі лайда брайда, 
рітуумі чікі брікі, рітуумі лайда.

-  Це якась древня, мабуть, ще язичницька лічилка, яка лише й могла зберегтися в 
цьому глухому лісному краї, -  зауважила Олена Олександрівна.

-  Та яка там древня лічилка. Це примітивна абракадабра.
Виховательки повідомили, що інтернат перебуває на утриманні держави, і вона 

платить за оздоровлення дітей. Проте норми фінансування настільки мізерні, що 
дітям завжди чогось не вистачає. Павло вирішив їм допомогти і поділився своїм 
наміром з Геннадієм. Той відповів:

-  У мене самого виникло таке бажання. Та мені якось не з руки здавати приміщення 
і безплатно годувати прибулих. Я ж бізнесмен.

-  Правильно. А я виділю на це невелику частку здобичі. Нехай вона прислугує 
добрій справі.

-  Я теж дам грошей, але ти допоможеш лише від свого імені.
-  Та незручно якось.
-  Все буде нормально. А ще я допоможу водити дітей на Старик.
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Можливо, як заохочення за задуману добру справу, Павло отримав від Валерія за
прошення приїхати попрацювати цілий тиждень. З ним вирішив поїхати і Геннадій 
із двома хлопцями, щоб спробувати влаштувати їх на своїй старій роботі. Ті аж пи
щали та рвалися з села, в якому мали лише випадкову і мало оплачувану працю, 
а в Києві вони сподівалися на постійний і гарний заробіток, що піднесло б їхній 
авторитет у селі на неосяжну вишину. Обидва підійшли керівництву охоронної 
фірми з боку фізичної підготовки. Проте у банку начальник охорони заявив, що 
необхідно підвищити їхній загальний рівень, зокрема навчити правильно розмовля
ти українською і російською мовами.

-  Зробимо, -  запевнив його Геннадій і звернувся до Павла за допомогою. Той 
пообіцяв. Потім вони вдвох завезли на машині Валерія лікарські трави до аптек.

Переговори знову виявилися важкими. Відчувалася нестача практики. І все-таки 
Павло справився. Взнавши, що йому за переклад заплатять сімсот п’ятдесят доларів, 
добавив до них зі своїх ще двісті п’ятдесят і зателефонував Олі. Зустрілися з нею 
й Толею в кафе Макдональдс на Хрещатику. З нагоди зустрічі з сином купив йому 
набір Леґо. Той подарункові дуже зрадів, але до батька поставився байдуже.

-  Відвик він від мене, -  відзначив Павло з гіркотою у серці, і звернувся до Олі:
-  Я знову підзаробив у фірмі Валерія, то хотів би віддати тобі, як борг, тисячу 

доларів.
-  Який ще борг?
-  Борг, який я самовільно взяв твоїми прикрасами і монетами Толі. Ти поїдеш до 

батька, то прикупи дещо з втраченого. А я сподіваюся і надалі працювати, то повер
ну й інші втрати, крім, можливо, однієї.

-  Якої?
-  Твого кохання і довіри.
-  Qui vivra verra4, -  відповіла вона французькою і привітно поглянула на Павла. 

Його навернення до нормального життя, вочевидь, міняло на краще її ставлення до 
нього. Це вселяло надію.

-  Може, до неї повертається минуле справжнє почуття до мене, -  сподівався 
Павло. При зустрічі зі своєю дружиною (він ніколи в думках не називав її колиш
ньою) образ Світлани згасав у його душі. Все-таки він кохав її міцніше, та і за сином 
скучав і побивався.

Оля запитала:
-  А як там на твоїй малій батьківщині?
-  У селі я полагодив свою хату і купив та привів до ладу сусідську. Так що запро

шую приїхати і відпочити в одній з них.
-  Дякую, але ж ми поїдемо на все літо до батьків. А ти коли збираєшся повертати

ся остаточно до Києва?
-  Цієї осені й повернуся.
-  А як з роботою?
-  Поки що буду підробляти у Валерія, а там, може, знову піду викладати до 

університету.
-  Звичайно, іди туди. Це допоможе тобі знайти молоду дружину.

4 Поживемо, побачимо.
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-  Для молодих студенток я вже старий. Та й навряд чи зможу порозумітися з яко
юсь із них. А це головне у подружньому житті. Тому сподіваюся відродити наше 
кохання.

-  Відкладемо цю розмову до осені!
-  Ну що ж, курчат рахують восени. Я готовий чекати і сподіваюся, що похмура 

осінь принесе нам світлі дні. Ну а щодо курчат, то я розвожу їх, гусей, качок, індиків 
і привезу цієї птиці стільки, скільки захочеш. Пригадуєш, якими смачними тобі зда
валися домашні кури й гуси?

-  О, перед такою спокусою важко втриматися. Отже, до осені!
Павло повертався після зустрічі з дружиною з певною надією. І ґрунтувалася вона 

не лише на позитивних змінах у його житті, а й на тому, що, як йому здавалося, в 
Олі виникла якась тріщина у її стосунках з бойфрендом. І тут же навернулася інша 
думка. А як же він розлучиться з Світланою? Про це не хотілося навіть думати. Але 
ж вона йому сама сказала, що вони не підходять для подружнього життя. Вони насо
лоджуються своїм спілкуванням, проте такого взаєморозуміння, такої настроєності 
на одну хвилю, яка була у них з Олею, не виникало. Та і, головне, у них з Олею був 
син, а отже -  повноцінна сім’я. Тому Свєта його зрозуміє і, хоча їй буде боляче роз
лучатися з ним, вона до цього морально готова.

Перед його від’їздом Валерій повідомив, що один із його партнерів переходить до 
іншої фірми і запропонував Павлові зайняти його місце.

-  А чим він займався?
-  У цілому ми надаємо консультації іноземним бізнесменам з питань заснування 

бізнесу в Україні, зокрема витлумачуємо наше податкове законодавство, правила 
інвестування, ввезення і вивезення капіталу. Так ось той співробітник займався пи
таннями податкового законодавства і забезпечував переклад переговорів французь
кою мовою.

-  То я ж не юрист за фахом, а це законодавство у нас постійно змінюється.
-  Як кажуть в Одесі, «лучше иметь среднее соображение, нежели высшее образо

вание». А ти хлопець метикуватий, право й економіку вивчав, то повториш і спра
вишся. Та й мені буде спокійніше вести справи з людиною, на яку я зможу завжди і 
повністю покластися.

- 1 яка працюватиме й поверне тобі борги.
-  Це також вагома причина. А те, що законодавство постійно змінюється, нам ли

ше на користь, бо дедалі частіше до нас звертатимуться за його тлумаченням.
-  Коли потрібно стати до роботи і, вибач, яка в мене буде зарплата?
-  Ну це залежатиме від кон’юнктури. Фірма наша вже зарекомендувала себе непо

гано, так що будеш заробляти десь дві, а інколи і три тисячі доларів щомісяця. А на 
роботу виходь через місяць.

-  Не зможу.
-Ч о м у ?
-  Бачиш, я засадив у селі город, і мені хотілося б його зібрати. Та й завершити там 

інші справи.
-  Які там можуть бути справи. А город збереш восени. Ми з Томою і, може, з ки

мось із нашої контори організуємо суботник.
-  Я налаштувався зробити в селі все сам. Для мене це як завершення якогось свя

того ритуалу у віруючих.
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-  Ну, гаразд. Півтора чи два місяці спробуємо обійтися без тебе, а вже в середині 
вересня закінчуй свої сільські обряди та приїжджай.

-  А де ж я житиму?
-  До березня наступного року поживеш з нами на дачі, а там можеш повернутися 

в свою квартиру чи, може, і в квартиру Олі.
-  Якщо прийме.
-  Прийме. Зараз непитущі мужики та ще й з гарними заробітками на дорозі не 

валяються.

35. Благодійництво

Одразу по поверненні до Лісового зайшов до Світлани, віддав їй гроші за продані 
лікарські рослини і запросив на вечерю.

-  Так ти ж з дороги, то залишайся вечеряти в мене. Я до твого повернення при
готувала печеню зі свинки.

-  Постав її поки що в холодильник. Завтра поїмо, а зараз сходимо до мене. Я 
привіз таке, що його потрібно швидко спожити, бо зіпсується.

Спочатку Павло помив привезені стиглі помідори, які в селі ще не дозріли, до
дав до них свої малосольні огірки, молоду цибулю зі свого городу і зробив салат. 
Нарізав дорогих ковбас і поставив пляшку грузинського червоного вина «Сапераві». 
Ну а вже цілком шокував подругу осетром гарячого копчення і стиглим кавуном, які 
купив на Бессарабському ринку. Вони довго смакували апетитні наїдки, запиваючи 
їх вишуканим грузинським вином. Після приємного пригощання сказав про запро
шення на роботу на середину вересня.

-  Ну що ж, колись це має статися. Я, правду кажучи, мріяла про те, щоб ти тут 
довше побув. Проте у тебе свої справи. Не для того ж ти навчався, щоб загрузнути в 
цьому забутому Богом лісовому закутку.

-  Цей закуток для мене не лише прекрасний, а й рідний. А ти зробила його для 
мене й милим. Проте мене кличе моя робота.

-  Та, мабуть, і сім’я. Що ж, готуйся до повернення. А тепер я сама напрошуюся 
до тебе в гості на сіновал, бо через тиждень приїжджає моя мама, то ми не зможемо 
бути часто разом.

Павло одразу по поверненні в село купив у складчину з Геннадієм у Федора 
Федоровича порося, попросив його заколоти, посолити і завезти м’ясо і сало до 
інтернату. Виховательки були зворушені до сліз. Разом з тим вони поцікавилися, де 
ж він узяв гроші. Відповів, що перекладав тиждень на ділових перемовинах, то за
робив непогано.

-  Скільки? -  запитали вони в один голос.
-  А це вже комерційна таємниця. Вистачило не лише на порося для дітей, а й на 

мої скромні витрати.
-  Мабуть, заробили не мало, раз так запросто змогли підсунути нам свиню, -  по

жартувала Таня.
- 1 давно ви благодійництвом займаєтеся? -  запитала Наташа.
-  Ніколи не займався і, мабуть, і не зайнявся б, якби не побачив ваших дітей.
-  То, може, і надалі нам допомагатимете? -  кинула пробний гачок Олена 

Олександрівна.
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Павло подумав і відповів, що спробує. Потрібно запропонувати Валерію взяти 
шефство над цим інтернатом. Може, і в нас, як у західних країнах, гроші, потрачені 
на благодійні цілі, не будуть оподатковуватися.

Дві молоді виховательки дивилися на нього з неприхованою зацікавленістю. Хто 
не хотів би мати чоловіка з добрими заробітками. Та й вигляд у нього був уже непо
ганий. Проте вони його не цікавили. Йому просто було приємно зробити таку послу
гу. А ще приносило задоволення відчуття наявності грошей. Хай їх було набагато 
менше, зовсім мало порівняно з тими прибутками, які він мав у часи найбільших 
своїх успіхів. Проте ці гроші стали для нього не менш значимими, а можливо і більш 
цінними, ніж ті великі доходи, які досить легко йому давалися. Виявляється, що і в 
грошах щастя і не лише його. Хоча воно не завжди залежить від їх кількості, а часто 
від того, як ти ними розпоряджаєшся. Робити з їх допомогою добро людям справді 
приносить, хай і не щастя, а моральне задоволення. Це вже напевне.

Наступного дня він заніс гроші на протезування зубів Володьці. Гордієнки були 
настільки вдячні, що не знали, де його посадити і чим пригостити. Зрештою запро
сили назавтра вранці на свіжину.

-  Дякую! Із задоволенням прийду, але якщо ви колете порося не спеціально задля 
мене.

-  Та ні, -  запевнила його Катря, -  завтра діти приїдуть у гості.
Павло повертався додому і згадував, що, як правило, кожна сім’я вигодовувала по 

двоє свиней щороку, а забивали цих тварин на Різдво і влітку. Різання свині чи ка
бана було значущою подією. Вона знаменувала собою завершення важливої справи 
селянина, наяву демонструвала його спроможність щодо підвищення свого рівня 
життя і в кінцевому рахунку була певним ствердженням його людської гідності. 
Тому така, в цілому буденна справа, набувала стримано піднесених форм, майже 
поганського ритуалу. І залучали до нього найближчих людей. Коли ще мама тримала 
свиней, то запрошувала на свіжину лише дядька Дмитра, тітку Марфу і їхню дочку. 
Отже смакування свіжиною у селі було рівнозначним відзначенню сімейного свята.

Хоча, згадав він, і у французів ритуал споживання смачної страви тісно пов’язують 
із великими радостями життя. Недаром же слово «regal» означає «бенкет, пишний 
обід, пригощання, улюблену страву», а разом з тим і отримання великої насолоди. 
А слово «delice» означає «делікатеси, солодощі», а ще «насолоду, відраду, втіху». 
Мабуть, майже у всіх народів світу споживання смачних страв викликало вели
ку радість і втіху та ототожнювалося зі святом. Це і не дивно, позаяк переважна 
більшість людей колись насолоджувалася ними лише у дні великих свят.

Павло згадав, що в деяких місцях України гуляння з нагоди цієї події розтягува
лося на тривалий час. Якось він зі своїм однокурсником Сергієм із села з-під Умані 
вирішили провести зимові канікули разом. Спочатку поїхали до Сергія. У нього також 
була одна лише мати. Вона відразу ж зарізала порося і запросила на свіжину людей 
майже з усієї вулиці чи, як мовиться, з усього кутка. Павло здивувався і запитав її:

-  А що ви самі будете їсти? Люди ж прикінчать всю свиню.
-  А я тримаю ще одну вже для себе, яку невдовзі заколю.
їли ту свіжину протягом трьох днів, а на четвертий їх запросили на іншу до сусіда. 

Так за півтори тижні вони смакували її у кількох сусідів і врешті так наситилися 
нею, що й дивитися не могли на ту смакоту. Коли прибули до Павла, то мати відразу 
заявила:
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-  От добре, що ви приїхали. Завтра і свиню заріжемо.
Хлопці в один голос відмовилися від цього, заявивши, що в них уже весь стравохід 

забився свинячим жиром і вони не в змозі більше споживати свинини.
-  То чим же я буду вас пригощати?
-  Діставай, мамо, квашені огірки, помідори і капусту, а до них вари одну картоплю 

ну і ще пісний борщ.
-  Е ні, так не піде, -  запротестувала мати. -  У місті живете впроголодь та ще й тут 

будете голодувати. Я тримаю кількох півнів, то хоч їх заріжу.
-  Гаразд, мамо. Але вари з них такий холодець, щоб і крихти жиру в ньому не було.
Так багато приємних спогадів нахлинуло, коли він згадував, як вдома і в гостях

смакував свіжину, а потім свинину і сало. Недаром же його вважають головним 
національним продуктом, який, як стверджують вчені, не піддається ніяким загроз
ливим вірусам, які зараз так лякають споживачів інших м’ясних продуктів.

З цими спогадами і пляшкою заправленої елеутерококом горілки рано-вранці за
йшов до Гордієнків. Оброблені м’ясо й сало уже лежали на чисто вимитому столі, 
а в печі шкварчала свіжина. Її в його селі готували так: підсмажували на салі м’ясо 
з цибулею, а потім все це заливали кров’ю і досмажували все разом. Катря вийняла 
свіжину. Овочі й нарізаний хліб уже стояли на столі.

-  Що це ви так рано все поробили? -  здивувався Павло.
-  Видно, що ти вже давно з села і забув, що порося треба різати і обробляти ще до 

сходу сонця, щоб на м ’ясо і сало не сіли мухи чи інші комахи і не зіпсували його, -  
пояснив Володька. Він сам різав як своїх, так і сусідських свиней.

-  А я цього і не міг знати. Ми ж кололи свиней лише взимку, здебільше на Різдво.
Повертаючись додому, він чомусь подумав, що при своїх попередніх заробітках

він міг би допомогти стільком людям у своєму селі. Проте чи оцінили б вони його 
турботу про них? Навряд чи. Ті, хто отримав би його допомогу, заздрили б його стат
кам, дехто був би незадоволений, що йому мало перепало, а інші просто сердилися 
б, що їм нічого не дісталося. Тому Павло зрозумів, що допомагати потрібно лише 
тим же дітям -  калікам чи родичам. Якби всі багаті допомагали бідним, то земля 
вже давно стала б раєм для бідних і комунізмом для комуністів навіть без існування 
радянської влади. Але хто тоді захоче ставати багатим і не користуватися всіма при
надами своїх статків, а все добро роздавати.

36. У ролі вчителя

Павло почав навчання з хлопцями. їх звали Андрій і Сергій, а згодом до них долу
чився Валентин. Це були юнаки по двадцять одному року. Два були чорняві, а один 
-  русявий. На першому зайнятті він заявив:

-  Я не примушуватиму вас так глибоко вивчати літературу, філософію чи музику, 
щоб ви могли відрізнити Гегеля від Бабеля, Баха від Маха, а їх обох від Оффенбаха. 
І все ж таки я розповім про деяких відомих письменників, композиторів, художників 
і сучасних політичних діячів. Само собою, що ми повторимо українську і російську 
мови та спробуємо навчитися розуміти й відповідати на найпростіші запитання 
англійською мовою. Усе це знадобиться у вашій роботі й, сподіваюся, у вашому по
дальшому кар’єрному зростанні. А в разі чого, то й іншу роботу буде легше знайти.
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Хлопців не надихнули його слова. Вони сиділи ошелешені незнайомими іменами 
і налякані тим, що декого з названих «ахів» він таки примусить вивчати. Заняття з 
Павлом вони вважали недоречною забаганкою начальника в Києві та і його самого. 
Адже головне в охоронців це -  сила мускулів, а не вміння молоти язиком.

Сергій заявив:
-  Ми українську і російську мови вивчали в школі, то багато чого пам’ятаємо. А 

більше начальник і не загадував нічого вивчати.
-  Без англійської мови невдовзі вас ні на яку роботу не візьмуть, а вивчення мов 

без знання відомих письменників, які на ній творили, недостатньо.
А ми їх знаємо, -  наполягав той же Сергій.
-  Тоді скажи, ким був Єсенін?
-  Не знаю.
-  А Андрій Малишко?
-  Він і зараз є хазяїном продовольчого магазину у Великих Рогівцях. А чим же ми 

платитимемо за наше навчання?
-  Допомагатимете мені по господарству.
-  Так у нас самих роботи вдома до біса.
-  Та ви вдома і за холодну воду не беретеся, то і тут хочете байдики бити, -  грим

нув на них наспілий на розмову Геннадій.
Юнаки принишкли й оідразу погодилися допомагати Павлові. Геннадій був для 

них незаперечним авторитетом. Адже саме він може влаштувати їх на роботу. Та 
попри їхню згоду, Павло розумів, що з хлопцями випаде добре поморочитися. 
Проте діватися було нікуди. Він вважав себе боржником Геннадія, адже той щедро 
поділився з ним здобиччю і завжди допомагає йому по господарству.

Найважче хлопцям давалася англійська мова, тому Павло вдавався до методу на
вчання папуги, тобто повторював безліч разів одні й ті ж фрази: «Здрастуйте», «До 
побачення», «Як поживаєте?», «Як мені знайти такого то працівника?», «Дякую», 
«Другий поверх, кімната номер ...». Він був задоволений, що його підопічні засвою
вали ці фрази не згірше папуги.

Наодинці Павло повторював і вивчав нові норми приватного права й економічні 
відносини, що також часто мінялися, особливо зі зміною складу парламенту 
та уряду. То в західних країнах правила гри на ринку залишалися в основному 
стабільними, а в нас кожний високопосадовець пристосовував їх під свої потреби 
та інтереси олігархів, яких він обслуговував. Ось і встигни не лише простежити за 
всіма змінами, а ще й спробуй їх запам’ятати. Це давалося важко, і йому здавалося, 
що він уже не здатний засвоювати новий матеріал. Поділився своїми тривогами із 
Світланою. Вона його покартала:

-  Що ж це ти, як навіжений, накинувся на навчання. Після такої перерви це треба 
робити поступово, особливо зараз, коли від спекоти мозок і без розумової праці 
розтоплюється. А ти ще його своїми вправами добиваєш. Займайся дві, від сили, 
три години щодня і роби вихідні дні. І не турбуйся, все в тебе буде так же гаразд з 
головою, як це сталося з чоловічою силою.

-  Так, ці два органи є моїми найслабшими місцями.
-  Не прибідняйся. Одне у тебе уже в повному порядку, а друге теж скоро ввійде 

в норму. А ось якби тобі випало вибирати між тим, що лише щось одне в тебе буде 
гарно працювати, що б ти вибрав? -  іронічно посміхаючись, запитала жінка.
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-  Без сумніву, чоловічу силу.
-  Не поспішай! Вона не вічна, а розум може ще довго знадобитися.
-  Ти знаєш, коли я стану нездатним як чоловік, то мені й жити не захочеться.
-  Не зарікайся! Багато в житті є такого, заради чого варто жити. Ось, наприклад, 

заради благополуччя і щастя твого сина. Кохання -  дуже солодка річ, але на одних 
солодощах не проживеш. Лише діабет схопиш. Кожному щодня потрібний хліб та 
інша проста їжа. І взагалі нормальна людина просто так від життя не відмовляється.

-  Може, це й правда. Адже ще Аристотель сказав, що людина чіпляється за життя, 
навіть коли їй випадає долати великі напасті.

-  У тебе їх уже немає, тому вище носа, козаче! Веселий настрій -  то ще одна запо
рука здоров’я. А здоров’я нам потрібне не для того, щоб горілку пити, як дехто каже, 
а щоб насолоджуватися всім тим приємним, чим обдаровує нас життя.

Вони отримували велику насолоду не лише від любовних втіх, а й від таких бесід, 
інших людських стосунків та прагнення допомогти і принести радість одне одному. 
Проте їм випадало спілкуватися і з іншим людьми, що приносило інколи гіркоту й 
розчарування.

37. Сюрприз від баби Наталки

У жнива до Павла завітала баба Наталка.
-  Павле, пішли викосиш мені жито! -  попросила вона.
-  Так я ж не вмію косити з лучком. Попросіть дядька Дмитра або Володьку.
-  Так Дмитро ремонтує хату у Гинька, а Володька пасе скотину Васюти. Та ти не 

бійся, я тобі покажу. Я б сама викосила та швидко дух спускаю при цьому. Ось по
лола б цілий день, не розгинаючись, а тут ніяк не вдужаю. Пішли!

Павло неохоче поплівся за бабою. Та винесла косу з уже приладнаним лучком і 
показала, як нею косити. У неї жито легко лягало в ошатний покіс, з якого зручно 
було в’язати снопи. Павло взяв косу і спробував косити так же. У нього це ніяк не 
виходило. Проте, якщо взявся за гуж, то не говори, що не дуж, повторював він про 
себе і вперто намагався класти покіс у рівний рядок. Та густа і підступна стіна хліба 
з усіх сил противилася цьому: затягувала косу то вгору, то вниз, або встромляла її в 
землю чи намотувала солому на скісся. Він гострив косу, намагався то швидше пу
скати її, то повільніше, а вона, як заклята, не слухалася. Так він і мучився доти, доки 
почув якийсь шум за спиною. Оглянувся і вгледів, що у дворі стояли баба Наталка, 
Микола і Галька Плахоти, а ще дядько Дмитро. Всі дивилися на його косіння і 
потішалися. Особливо його незграбність веселила завжди мовчазну бабу Наталку, 
яка, взявшись руками в боки, аж заливалася від сміху. Від душі реготали й інші. 
Павло був настільки зосереджений на косінні, що навіть той регіт не відразу почув. 
Вгледівши веселу компанію, він матюкнувся, кинув косу і пішов додому. Коли він 
проходив мимо, дядько Дмитро перестав сміятися, але його обличчя аж пашіло від 
задоволення, як і обличчя інших спостерігачів, яких баба кликнула потішитися над 
тим, як він косить. їх погляди не лише випромінювали неймовірне задоволення, а й 
відверто промовляли: «Хоч ти там у Києві й навчився багатьом наукам, а наше про
сте селянське ремесло тобі не під силу».

Хоча, правду кажучи, він до пуття так і не навчився сільському ремеслу. Батько 
загинув рано, тому й не встиг навчити його майструвати. Різні теслярські роботи
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виконував дядько Дмитро. Жито у них косив і молотив колгоспний комбайн. Якщо 
потрібний був прямий і гарний околіт, то мати жала декілька снопів серпом, і Павло 
акуратно їх молотив.

-  Ну все, -  зарікся Павло, -  більше я ту кляту бабу полоти ніколи не покличу. Це 
ж треба виставити його на таке посміховисько. Тепер лише Ліда Безугла полотиме 
його городи. Зайшов увечері до неї і покликав на завтра на роботу. Наступного дня 
та прийшла з матір’ю, і обидві жінки випололи гарну ділянку. Удень він пригостив 
їх обідом, а до вечері налив ще і горілки. Жінки приходили доти, доки не виполо
ли обидва городи. Якось мимо його садиби пройшла баба Наталка, поглянула на 
працюючих жінок і глибоко зітхнула, усвідомивши, що і заробіток, і смачна їжа з 
гарною випивкою їй урвалися.

Одного дня забіг Геннадій і заявив з порога:
-  Хочу тобі нагадати про наш базар, де люди продають відпочивальникам м’ясо, 

овочі й перші вишні та полуниці.
-  Мені вони не потрібні.
-  Так ти зі своїм товаром там потрібний.
-  Це з яким?
-  Ну з тією ж картоплею. Вона майже у всіх вигоріла, а в тебе он яка зелена аж 

сміється. Та й насадив ти її до біса, то навіщо тобі стільки.
-  А ти що, пропонуєш мені стати поруч із сільськими бабами і перетворитися на 

базарного торгівця?
-  Ну то й що. Он той же Федоряка торгує салом, м’ясом і ковбасами. А ти як не як 

був бізнесменом, то тобі й карти в руки.
-  Знущаєшся чи жартуєш?
-  Я кажу зовсім серйозно. Ось моя мама хоч і вчителька, а продає рибу й різні 

овочі. Так що іди! Свіжа копійка ніколи не завадить. Та і, головне, ти зробиш людям 
велику послугу.

Останнє його переконало. Рано-вранці наступного дня він накопав повну тачку 
ранньої картоплі й повіз її на базар. Її невдовзі розкупили. Навіть свої сельчани, у 
яких вона вигоріла, купували. Наступними днями завозив на базар ще цибулю, час
ник і огірки. Хоч спочатку йому було й соромно, але коли він бачив, що люди залюб
ки купували овочі, то це почало приносити йому задоволення не менше, ніж коли 
він збував великі партії побутової електроніки. Та й собою пишався, бо не лінувався 
і поливав город. Похвастався цим перед дядьком Дмитром, який, нарешті, завітав до 
нього. Той його похвалив, але посміхнувся і зауважив:

-  Ну, ніхто не спорить, що ти молодець. Проте врахуй і те, що земля багато год 
була під паром.

-  Що вірно, то вірно. А я вже зарахував себе до неперевершених фахівців сільського 
господарства, який тільки косити і не навчився.

Дядько почервонів, згадавши як вони знічев’я підняли його на сміх, але не виба
чився. Сільчани не звикли перепрошувати.

38. Свої хлопці та сільські туристи

Світлана таки вгадала, що літо буде спекотним. Висохло болітце на краю двох 
городів, і Павло вирішив перетворити його на ставок. Покликав хлопців, яких на-
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вчав, і вони, взявши совкові лопати і тачку, пішли до улоговини. На її сухому дні ле
жали мертвими два невеличкі карасики і один линок. Почали вибирати мул і возити 
його на город. Глибше лежав пісок, який виймали і сипали з боку городу, створюючи 
пляж.

- 1 довго нам тут рити? -  запитували хлопці.
-  Доки не докопаємося до джерела.
-  Та вони зараз усі пересохли, -  заявив Андрій.
-  А тільки підуть дощі, вони наповняться водою і будуть бити з усіх боків і з дна, 

-  запевнив Валентин.
- 1 все-таки копаймо глибше!
За два дні вирили доволі глибоку і широку ковбаню, з дна якої просочувалося хир

ляве джерельце. Павло обніс ставок густою дротяною огорожею, щоб якась дитина 
чи п’яниця не впали в нього. З трьох боків залишив трішки заростів верболозу, рого
зу, осоки й очерету, щоб риба в них нерестилася. Лишилося заповнити ставок водою 
і запустити рибу. Декілька годин носили відрами воду та вона швидко входила в 
пісок. Тоді хлопці побігли до лісника і невдовзі привезли повну бочку води. Возили 
її довго, але ставок заповнився всього на метр. Проте й цього було достатньо, щоб 
риба в ньому трималася.

Хлопці запропонували піти по інших ставочках і болотах, які ще не цілком пере
сохли, і наловити там риби. Ловили вони її голими руками досить вправно. Навіть 
в’юни вихоплювали. Павло спочатку кидався на рибу як ведмідь на горобців, але 
згодом дещо призвичаївся і теж щось спіймав. Накопав у саду черви і вкинув її на 
корм.

Із вдячності хлопцям за тяжку працю підсмажив на вечерю куплені у Федора 
свинячі відбивні й зробив салат з редиски і цибулі та поклав малосольні огірки. Від 
горілки хлопці відмовилися, що було неймовірним для села випадком.

-  А тепер, хлопці, беріть виделки у ліву руку, а ножі -  в праву і їжте так, як я їм. 
Павло відрізав невеликі шматочки м’яса і неспішно клав їх до рота і так же повільно 
розжовував, не розкриваючи його.

Хлопці накинулися на смачну страву як вовк на здобич: шматували відбивні 
на великі шматки, запихали їх до рота і, плямкаючи як свині, жадібно мололи їх 
міцними зубами і поспішно ковтали.

-  Е ні, добродії, так не їдять у культурному товаристві. Ріжте м’ясо невеликими 
шматочками і ретельно пережовуйте його. Та не плямкайте так, що скоро сюди всі 
свині з села позбігаються.

Хлопці старалися, але невеликі ножі їх не слухалися і раз від разу випадали з рук 
або ж скрипіли під натиском на тарілках так, що ті мало не розліталися. Наскільки 
вони вміло орудували лопатами, відрами і тачкою, настільки їм було важко вправля- 
тися з легкими столовими приборами. Це ж треба, дивувався Павло, що юнаки так 
вправно хапали рибу в озерцях і з такою натугою і незграбністю шарпали котлети. 
Та вони не знітилися з того і насолоджувалися смачним свіжим м’ясом.

-  Так, хлопці, багато випаде мені перевести на вас м ’яса, щоб ви навчилися куль
турно його їсти.

-  Та ми готові вчитися скільки завгодно, -  відгукнувся Сергій.
Наступного дня привезли з Геннадієм керамічних труб з Великих Рогівців і про

клали їх з хлопцями до ставка. Тепер щодня вранці і ввечері замість зарядки Павло
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заливав його водою. Це виявилося марудною і невдячною справою. Він заповнював
ся на якусь дещицю, але вода швидко спадала чи випаровувалася. Її в криниці в цю 
посушливу пору було мало, і чоловік вибирав її майже до дна.

Увечері завітала Світлана. Павло саме заливав ставок. Вона запитала:
- 1 як довго ти його заливаєш?
-  Щоранку й щовечора та ніяк не заллю. Вода іде таки ж у справжній пісок.
-  У тебе так, як у тій казці про Буратіно: ще потрібно витягнути дев’ятсот 

дев’яносто дев’ять відер води, і ключик буде в кишені, а тобі ще налити стільки ж 
відер води, і ставок буде заповнений.

Павло подумки вибачався перед Васютою, який саме жнивував, і просив у Бога до
щу. Така вже людська натура -  дбати насамперед про свій інтерес. Вища сила змилу
валася над ним і послала зливу з грозою і бурею. Вона була короткою, але заповнила 
ставок більше, ніж на половину. Водойма лежала в улоговині, й вода стікала до неї з 
усіх боків. Павло відразу побіг до лісника за мальками коропа, бо карасями, линами 
і в’юнами він уже зарибнив ставок з допомогою хлопців. Ні лісника, ні Геннадія 
вдома не було. Вони заготовляли дерево. Повернулися додому пізно ввечері брудні 
та втомлені. Одначе Павлові кортіло зарибнити ставок і коропами якомога швидше.

-  Ну що ж, охота гірше неволі, -  посміхнувся Іван Петрович і виніс невеликий 
невід з густими вічками. Вони з Геннадієм пройшлися ним по ставку. Невдовзі у 
відрі плескалося кілограмів зо два дрібних карасів, коропів, в’юнів, линів і навіть 
кілька явдошок. Останні були дрібною рибкою, але їм раділи, бо не потрібно було 
чистити і, лише помивши, можна було кидати на пательню. Відібрали лише коропи 
і явдошки.

Павло подякував за рибу і висловив жаль, що повертається восени до Києва і не 
зможе поласувати нею зі свого ставу.

-  Не турбуйся! -  заспокоїв його лісник. -  Уже наприкінці літа ти спокійно зможеш 
ловити рибу в ньому. Вона росте, особливо в жарку погоду, не по днях, а по часах. 
Лише не забувай її підгодовувати. Завтра я підкину тобі підкормку.

Наступного дня Геннадій привів до Павла на постій дві молоді подружні пари. 
Чоловікам було років по двадцять сім, а жінки на вигляд були дещо молодшими. 
При них були хлопчик і дівчина років чотирьох. Обох чоловіків звали Петром, од
ну жінку -  Валею, а іншу -  Ірою. Хлопчика звали Павликом, а дівчинку -  Людою. 
Чоловіки працювали на будівництві, а жінки -  у ЖЕКах. Приїхали поправити легені 
дітям та й самим відпочити. Павло поселив їх у сусідньому будинку, видав ковдри, 
подушки, постільну білизну і посуд.

-  А городину можна рвати? -  запитала Валя.
-  Звичайно. Вона входить у плату за проживання. Лише прошу вас рвіть її на 

городі біля вашої хати.
-  Як це вона у вас виросла такою великою в таку спекоту? -  запитала Іра.
-  Я її регулярно поливаю.
-  Та хай би вона пропала, щоб я на неї тратила стільки сили і часу! -  вигукнула 

Валя.
-  А я роблю це залюбки. Особливої ж роботи у мене немає.
-  А ти що, не працюєш? -  перейшов відразу на ти один з Петрів.
-Н і .
-  То за що ж ти живеш? -  запитав інший.
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-  Здаю квартиру в Києві.
-  А, то ти земляк. А чому сюди переїхав?
-  Почекайте! Не все відразу. Облаштовуйтеся! А ще я вам раджу ходити до лісу і 

дихати настояним на хвої і живиці повітрям.
-  А що то вдалині блищить? -  запитав один з Петрів.
-  Ставок викопав.
-  О, то в ньому можна і рибу половити?
-  Лише вчора запустив мальків.
-  А...а...а, -  розчаровано потягнули чоловіки.
Настав вечір і прибулі гучно святкували початок відпочинку. Невеликий галас 

переростав у крик, а потім чоловіки загорланили:
Нас ра, нас ра, нас радує весна.
І ти ху, і ти хуй, і тихую пісню веде.

Далі вони заспівали російську частівку:
Возле тещиного дома просто так не прохожу;
То ли свисну; то ли пердну, толи х...я покажу.

За ними не так заспівали, як заверещали жінки:
Полюбила капитана, лейтенанта хочется,
Говорят, у  лейтенанта по земле волочится.

Потім вони всі разом співали сучасні російські та українські естрадні пісні. Довго 
Світлана і Павло слухали цей імпровізований безплатний концерт на сіннику й ди
вувалися тому, що батьки не давали вчасно заснути своїм дітям. Обурювалися ще 
й тому, що постояльці співали таких непристойних і хуліганських пісень при них. 
Лише після опівночі товариство вгомонилося.

Наступного дня пізно вранці дорослі у купальниках підійшли до ставка. Чоловіки 
вже встигли похмелитися і були у доброму гуморі. Павло підійшов до них і заува
жив:

-  Як ви можете співати такі мерзотні пісні при дітях?
-  А ми їх поклали в іншій кімнаті й співали вже після того, як вони поснули.
-  Ну а на людей, які живуть тут, вам наплювати?
-  А, аборигени. Так вони, як ми чули на одній сільській свадьбі, співають ще й не 

таке, -  заявив чоловік Валі.
-  Так то ж на весіллі і то в певний його момент перед тим, як молоді підуть до 

спальні. У цей час дітей кудись відправляють.
-  Та хто там їх і куди відправляє. Співають при них.
-  Тут купатися можна? -  перебила запитанням дискусію Іра.
-  Можна, але води ще мало. Я згодом поведу вас до Старика і Сули. Там чудові 

пляжі.
-  Та коли це ще ті діти проснуться, -  промовив чоловік Іри і засунув їй під ліфчик 

руки. Інший Петро підсунув руки під ліфчик своєї дружини. Відпочивальники по
чувалися розкуто і вели себе немовби нікого, крім них, поблизу не було.

Дружини не зважали на те, що їх мацали при сторонньому, а лише задоволено 
попискували і сміялися. Павло поспішив до хати, побоюючись, що пари ще поч
нуть злягатися при ньому. Адже на їхнє убоге розуміння, вони заплатили гроші за 
постій і вважали, що гуртом заплатили й за те, аби поводити себе так, як їм за
манеться. Головним було відтягнутися на повну котушку, тобто вести себе по-
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скотському. Невдовзі вони познайомилися з іншими відпочивальниками свого рівня, 
зустрічалися з ними вечорами і, напившись, ходили допізна гуртом по селу та горла
нили босяцькі пісні й непристойні частівки. Відпочивали тут і пристойні люди, але 
ті жили собі тихо і нікому не заважали.

Зрештою вся ця творчість йому набридла, і він згадав про запрошення Світлани 
послухати у неї платівки. Зайшов до неї під вечір і сказав, що вже оскаженів від 
«народної творчості» й прийшов почути щось приємне і симпатичне.

Послухали «АББУ», потім -  записи Дмитра Гнатюка, особливо були зворушені 
його неповторним виконанням простої і разом з тим сповненої надзвичайної краси і 
любові до рідного краю народної пісні «Чом, чом, чом, земле моя». Завершили свій 
музичний вечір піснями у виконанні української капели бандуристів з Америки. 
Обоє отримали справжню естетичну насолоду від славної капели і вічно живої 
народної творчості у виконанні неперевершених виконавців. По тому Павло запро
понував:

-  А чи не спробувати нам організувати концерт художньої самодіяльності, щоб на
вернути людей на нашу пісенну творчість та й просто зробити їм і собі приємність. 
Чи вже в селі не залишилося нікого, хто б умів гарно співати, грати чи танцювати?

-  Та дехто ще є, але сподвигнути їх на таке майже неможливо.
-  Ну, Свєта, більшість же з них певною мірою завдячують тобі своїм здоров’ям, то 

хіба не підуть тобі назустріч?
-  Я сама з радістю все це організувала б, проте як подумаю ...
-  А ти не жахайся зарані, а давай спробуємо.
-  Гаразд! Спробую. А ти поговори з Федорякою.
-  А він що вміє?
-  Та він співає таким гарним басом, що зараз і серед артистів рідко на такий на

трапиш.
-  Ну це вже ти загнула.
-  Сам послухаєш і тоді скажеш. До речі, зараз у Великих Рогівцях відпочиває твій 

однокласник Сергій Левченко з дружиною. Я пам’ятаю, як вони колись приїжджали 
зі своєю сільською самодіяльністю до нас і танцювали якийсь кавказький танець. То 
немов не люди рухалися, а вогонь пломенів на нашій маленькій сцені.

-  Гаразд! Поговорю з ними. А танцювали вони грузинську «Лезгінку».
Після цього вони повечеряли і поспішили у свій чарівний куточок на сіннику. 

Стояла світла і тепла літня ніч, яка огорнула їх прозорою павутиною місячного сяй
ва. Воно ласкаво омивало їхні тіла і вливало в них потужну наснагу неба. Згодом 
ночі стали темними, і тоді перед ними у всій своїй красі й загадковості розкривалося 
засіяне зорями небо. На горищі стояв духмяний запах сіна та розвішаних по кроквах 
чебрецю, любистку, материнки і м ’яти, який п’янив, а разом з тим заспокоював і 
надихав. Терпкі й густі пахощі підстьобували їхнє кохання, робили його солодким 
і неповторним.

Павло інколи дивувався тому, як при Олі він прагнув її, а, поринаючи у втіхи з 
Світланою, надовго забував свою дружину. Кожна з жінок була дорогою і привабли
вою для нього по-своєму. «Хоч приймай магометанство й живи з обома», -  маяла 
грайлива думка.

-  Правда, поки що ні одна не погоджується зійтися з ним як дружина.
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39. Концерт

Павло запитав Федора чи він візьме участь у концерті. Той відразу пристав на його 
пропозицію. Наступного дня чоловік подався до Сергія Левченка. Сергій, кремез
ний білявий чоловік з продовгуватим обличчям, крутився із сином-підлітком біля 
свинарника і заміняв там підпорки. Він здивувався і зрадів гостю.

-  Що це тебе, Павле, занесло в наші краї?
-  Ти маєш на увазі до тебе чи взагалі?
- 1 те, й інше.
-  Та прихворів, то лікуюся у своєму селі.
-  Ну і як, підлікувався?
-  Ти знаєш, настільки добре, що ось вирішив з однією жінкою організувати кон

церт і порадувати чи засмутити наших людей. Це вже як удасться. А щоб вдалося, 
то запрошую тебе з Шурою затанцювати «Лезгінку», яку ви так чудово колись тан
цювали.

-  О, коли це було. Я вже й забув.
-  Та не вірю я, щоб на якихось гулянках ви не згадали молодість і не врізали того 

ж «Козачка» чи «Лезгінку».
-  Інколи буває.
-  То тренуйтеся!
-  Де? Хата у матері мала, а затанцюємо серед двору, то люди затюкають як 

навіжених.
-  Тоді приїжджайте до нас завтра на репетицію. Транспорт же є, -  кивнув Павло 

на Таврію під навісом. -  А заодно повечеряємо у мене.
-  А я запрошую тебе пообідати!
-  То ще ж рано.
-  Еге ж, рано. То давай, підсоби, бо у нас з Серьожею не виходить. Малий він ще 

для такої роботи.
Чоловіки взяли підпору і почали підбивати її під балку. У цей час вийшла Шура і 

розцілувалася з Павлом.
-  Що відпочиваєш, як і ми, в своєму селі?
-  Так, та трішки не так.
- А  як?
-  Серьожа розповість. Я йому вже доповів, -  далі запитав: -  Як у вас там, у 

Ватутіному?
-  У нас без особливих змін, -  відповів Сергій. -  Я продовжую добувать угольок 

на посаді гірського майстра, а Шура як почала тут роботу перукарем, то й там ним 
працює. Син тягне на чавунну медаль.

-  А як у вас із заробітками?
-  Сергій приносить небагато грошей, а я обслуговую жінок начальства на дому, то 

і сім’ю утримую і на машину он заробила.
-  Ну що, взнаєш нашу однокласницю? Якщо ніхто її не похвалить, то сама 

похвастається та ще й як. Ну тоді і я похвалюся, що ось цими руками побудував свій 
будинок та ще й матеріал на шахті взяв безплатно, а, попросту кажучи, вкрав.

Павло поглянув на свою однокласницю. Вона залишалася високою, стрункою, 
чорнявою і красивою жінкою. Можна було сказати, що гарну дружину знайшов собі
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Сергій, якби Павло не знав, що вони одружилися вже після того, як Шура пере
гуляла з кількома хлопцями. Причому гуляла конкретно, раз по разу «залітаючи» і 
роблячи аборти. Проте, як говорили, жили Левченки навдивовижу дружньо, і ніхто з 
них у гречку не стрибав. Сергій взагалі не був гулякою, а Шура, мабуть, була вдячна 
йому за те, що підібрав її тоді, коли вона вже нікому не була потрібна.

Наступного дня розпочалися репетиції. Організували невеличкий хор. У ньому 
співали Галина Олексіївна, Світлана, Галя Саєнко, один із хлопців Геннадія Андрій, 
один з постояльців Павла і ще дві жінки-відпочивальниці. Керувала хором вихова
телька інтернату Таня, яка закінчила музичну школу і грала на гітарі. Всіх вразив 
спів Федора Федоровича. Його густий і могутній бас заповнював простір навколо як 
великий чоловічий хор і нагадував Павлові відомого казахського співака, якого він 
колись слухав у Києві й ім’я якого ніяк не міг пригадати. Попробували включити до 
хору Федора, так за його могутнім голосом не було чути не лише інших чоловіків, а і 
спів жінок здавався якимось комариним писком. Заштовхали туди і Павла, незважа
ючи на його протести стосовно того, що він мав поганий слух. Музичний супровід 
забезпечував Геннадій на баяні. Він грав не дуже вміло, проте поступово призвича
ювався до співу і танців і навіть один виконував вальс «Амурські хвилі» й попурі з 
українських мелодій. Таня виконувала кілька українських і російських романсів у 
своєму супроводі на гітарі. Сергій і Шура таки не втратили навичок і літали по сцені 
вогняним вихором.

-  Ну що ж, -  зауважив після репетиції Федір Федорович, -  репертуар і виконання 
у нас таке чудове, що хоч їдь з концертами по району і гроші заробляй.

-  Про що ти кажеш. Це ти так гарно співаєш, що хоч в Київській опері виступати 
-  то не страшно. А ми поки що тягнемо як сліпі блиндарі, -  заперечив Павло.

-  Не панікуй! Ще зіспіваєтесь. Проте чогось у нашому концерті не вистачає. Ага, 
ось чого -  декламації. Може, ти, Павле, щось прочитаєш? -  запропонував Федір.

-  Хочете, щоб люди порозбігалися після моєї декламації.
-  А ти спробуй!
Павло почав пробувати виразно читати вірш Василя Симоненка «Задивляюсь у 

твої зірниці».
-  Ну як? -  спитав він після того, як прочитав його на сцені.
-  А тобі самому подобається? -  запитав Федір.
-  Ти знаєш, так.
-  Оце і є головним. А інші нехай не вередують, а дякують. Концерт же безплатний. 

Проте читай вірш повільніше.
-  Федоре, а чому ти з таким голосом не поступив до консерваторії?
-  Хотів, та не вийшло.
-Ч о м у ?
-  Тобі скажу, але це строго між нами. Зібрався я до Києва і поїхав на станцію у 

Золотоношу. А там вгледів потяг, який ревів, гудів, пихтів і гуркотів. То я так зля
кався, що дременув мерщій додому. А що ти хотів від молодого дикуна з глушини?

-  Ну, потім же вступив у Черкаський педінститут.
-  Та то вже батько мене туди відвіз. З ним не було страшно.
Через кілька днів запросили людей на концерт. їх прийшло близько сотні чоловік, 

серед яких вирізнялися міським одягом відпочивальники, а чимало сельчан сиділо 
вдома біля телевізора, переживаючи за героїв якогось мексиканського чи бразильсь-
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кого серіалу. Це дивувало учасників концерту, адже серіал повторювався наступного 
дня вранці, а коли останній раз давали в клубі концерт, то ніхто і згадати не міг. 
Багато глядачів уже підняло настрій доброю чаркою горілки. Так що сама публіка бу
ла готова затягнути пісню чи піти у танок. Люди старіші посідали спереду, а молодь 
розмістилася позаду. Напідпитку кілька хлопців вели себе нахабно: хапали дівчат 
за груди й лізли їм під спідниці. Ті весело реготали й пищали, так що гамір стояв 
неймовірний. Ніхто не звертав на них уваги. Геннадій гримнув на бешкетників.

-  А ти хто тут такий, щоб нам вказувати? -  запитав один хлопець.
-  Ти ж навіть не зав клуба, -  додав його сусід.
-  Зараз виведу і покажу, хто я такий.
-  Ти ж професійний боксер і не маєш права нікого бити. А вдариш, то подамо на 

тебе в суд.
Молодики нахабно дивилися на нього. їхня поведінка могла зірвати концерт. 

Публіка і серед неї голова сільради ніяк не реагували на зухвалу поведінку молодиків, 
немовби шум і гам їм не заважав і їх не обходив. Геннадій схопив того, що сидів 
ближче, за руку й потягнув до себе. Той іншою рукою схопився за спинку стільця, а 
його сусід охопив його руками і тримав. Тут наспіли два хлопці Геннадія і потури
ли зухвальців з приміщення. Вивівши їх на двір, хлопці врізали їм по фізіономіях 
так, що ті покотилися по траві. Далі, похитуючись і тримаючи руками побиті місця, 
пішли від клубу. Тепер уже можна б^ло розпочинати концерт. Почали з хору, який 
виконав віночок українських пісень. Йому дружньо підспівували глядачі, які тільки 
й чекали, щоб і самим поспівати. Задовольнивши їхнє бажання і душевний поклик, 
перейшли до інших номерів програми. Павло продекламував вірш і здивувався, що 
йому дружньо поаплодували. Це він відніс не стільки до своєї вправності як декла
матора, а здебільше до глибоких і проникливих слів поета. Лінується народ читати, 
а почує гарний вірш, то зворушується.

Сергій із Шурою з молодим завзяттям станцювали «Лезгінку» і викликали бурю 
оплесків. Глядачі просили повторити її, але вони вдарили гопака. Запальні танці збу
дили публіку, але сольна гра Геннадія і ліричні романси у виконанні Тані заспокоїли 
її. Коли Федір і Світлана заспівали дует Одарки і Карася, до залу ввірвалася жінка, 
яку всі називали Никонка, бо вона була заміжжю за Никоном. Сам же Никін, дебелий 
чолов’яга років за сорок, будучи добре напідпитку, сидів з іншою молодицею і за
любки мацав її. Та вдавала, що уважно слухала спів і не помічала його старань. Його 
дружина кинулася до нього з лайкою і вимогою негайно іти додому. Наші співаки на 
сцені дещо розгубилися, але продовжували співати. Та, незважаючи на могутній бас 
Федора, їм було важко заглушити репет розлюченої жінки.

-  Ану давайте слухати щось одне! Чи дует на сцені чи сварку Одарки і Карася тут 
у залі! -  закликав Лиховий.

Співаки замовкли. А пара продовжувала сваритися. Тоді до них підійшла голова 
сільради і зичним голосом попросила їх залишити зал. Никонка потягла чоловіка до 
виходу під регіт присутніх.

-  Ось вам і непередбачений, але такий потрібний для розваги гумористичний но
мер, -  зауважила Галина Олексіївна.

Зрештою зал заспокоївся, проте Федір і Світлана ні повторювали, ні доспівували 
дует, бо це викликало б лише сміх від згадки про недавню сцену в залі.
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На завершення Федір Федорович заспівав «Дивлюсь я на небо», «Чорнії брови, 
карії очі» і романс «Клубится волною». Своїм співом він знову повернув слухачів у 
світ прекрасного і водночас приголомшив їх своїм чудовим голосом і майстерним 
виконанням. Його викликали на сцену і просили повторити те, що він виконував, і 
заспівати інші пісні. Він був безмежно вдячний за таку високу оцінку свого талан
ту і з задоволенням співав. Павло, який вів концерт, побоявся, що той зірве голос і 
зрештою рішуче звернувся до глядачів:

-  Дорогі земляки! Привітаймо ще раз оплесками нашого славного співака. Проте 
пожалійте і приходьте послухати його іншим разом. Наступний концерт відбудеться 
через тиждень, але він буде уже платним. Усі гроші, які ми зберемо, підуть на допо
могу дітям з інтернату, які зараз у нас відпочивають.

Павло ні з ким не радився про це, але виконавці не лише не гнівалися на нього, 
а й привітали його ініціативу. На їхнє здивування на платний концерт людей на
бився повний клуб. Гарний поголос про перший їхній виступ прислужився цьому. 
Виконавці віддали дітям більшість виручених грошей, а на їх частку організували 
вечерю, відзначивши таким чином відродження художньої самодіяльності в селі.

Підбадьорені цим успіхом, аматори ще виступили в кількох сусідніх селах і на 
зароблені гроші купили деяке начиння для зали.

40. Нові знайомі

Зайшла Світлана і повідомила, що має їхати до матері.
-  Чому? Ти ж говорила, що вона до тебе приїде.
-  Брат зі своїми гайнули на море, а мати захворіла.
-  Сподіваюся, щось не загрозливе.
-  Та ні. Спекота надворі, а вона повідкривала всі вікна та й простудилася на 

протязі. При дітях бережеться, а без них сама поводиться як мала нерозумна дити
на, хоч і медик.

-  А хто ж за господарством твоїм пригляне? Може, я?
-  Та ні. Тетяна Сергіївна. У мене того й господарства, що кури, качки та гуси, то 

за ними влітку того й догляду, що випустити вранці та впустити ввечері в повітку.
-  Ти довго там пробудеш?
-  Тижнів зо два, бо через десять днів повертається брат із сім’єю, то і з ними 

потрібно поспілкуватися.
-  Ой, як же довго. Я тут знидію без тебе.
-  У тебе стільки турбот, що за ними час промайне швидко.
Павло вирішив викопати в дворі басейн для гусей і качок. Двір був просторий 

і покритий густим зеленим моріжком. За порадою подруги і з її допомогою він 
по всьому його периметру насадив і насіяв квітів: айстри, матіолу, чорнобривці, 
півники, безсмертник і навіть кущі троянд. Тепер щоденно поливав їх, і вони милу
вали зір чарівними переливами різнобарвних кольорів та насичували повітря тонки
ми приємними пахощами. Особливо неповторний аромат розносила далеко навколо 
ввечері й уночі матіола. Він досхочу насолоджувався добре призабутим ароматом 
домашніх квітів і трав.

-  Добрий день! -  почув як до нього привіталися. Біля хвіртки стояли чоловік і жінка, 
а біля них вертілася маленька дівчинка років чотирьох. Чоловік невисокий, смугля-
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вий, товстий і майже квадратний. Жінка була вища за нього на півтори голови з добре 
збитим витонченим тілом. Дівчинка схожа на батька: така ж чорнява й округла.

-  Здрастуйте! І скажіть, хто ж ви такі?
-  Ваші сусіди. Купили он ту хатину, -  чоловік показав у напрямі, де за деревами 

проглядався великий будинок Михайла. -  Ми приїхали години дві тому, а це про
йшлися до магазину за пальним і не змогли не зупинитися й не помилуватися такою 
гарною, веселою і переливчастою смугою квітів. Вони просто виграють на смараг
довому тлі густої трави. Це, мабуть, ваша дружина їх так привабливо підібрала і 
розмістила.

-  Один я тут. А допомогла мені так гарно уквітчати двір місцева фельдшерка. А ви 
про квіти говорите як поет.

-  Художник я, Михайло Левінтов. А це моя дружина Стелла і наша дочка Маша.
-  А я Павло Яременко, тимчасовий безробітний з Києва.
-  О, то ми -  земляки! Цікаво було б поспілкуватися. Та не будемо вам зараз за

важати, а запрошуємо вас і ще хто там у вас є, сьогодні ввечері, скажімо, годині о 
восьмій, до нас на новосілля. Пальним ми ось запаслися, а закуску привезли з міста.

-  Дякую! Проте я тут один.
-  Отже, чекаємо на вас. А що це ви риєте? Могилу для своїх нездійснених планів?
-  У духовному розумінні так, а в фізичному -  басейн для гусей і качок.
-  О, що може бути смачнішим від тушкованої гуски чи качки! Проте й ми привез

ли дечого такого, що пальчики оближеш. Приходьте!
-  Ще раз дякую і завітаю до вас із задоволенням.
Новим сусідом виявився єврей Миша, як він сам себе відрекомендував. Це відразу 

викликало у Павла симпатію до нього, бо, як правило, знайомі йому євреї видавали 
себе за українців чи росіян. Дружина сусіда походила з Харківської області, а в Києві 
працювала менеджером у якійсь дрібній фірмі. Цей розкішний будинок з багатьма 
кімнатами вони купили за оголошенням з усіма меблями і навіть холодильником, у 
який Павло попросив поставити пляшку своєї заправленої елеутерококом горілки. 
Він ще прихопив купленого у Федора сала та редиски і цибулі зі свого городу. Нові 
знайомі особливо зраділи свіжим овочам, бо город у них не був засаджений.

Готували обід усі разом. Стелла нарізала київських ковбас і смажила яєчню. Павло 
приготував салат, а потім пошинкував сало. Миша нарізав рибний балик, відкрив 
шпроти і баночку червоної ікри.

-  Ти там, Стелько, не пересмаж яєчню, але дивися, щоб і шмарклів у ній не було! 
-  розпоряджався господар.

-  А то я не знаю, як її смажити. Ти краще постав чарки.
Нарешті все розставили на продовгуватому столику, який винесли на веранду. 

Малу погодували раніше і включили їй записані на відеомагнітофон мультики.
-  А чи не буде М ат і сумно одній? -  потурбувався Павло.
-  Та вона за мультики батька і матір продасть. Та що там батьків. Вона за них 

Батьківщину зрадить, -  запевнив батько.
Проте виявилося, що мультики мультиками, а смачні делікатеси все ще прива

блювали уже нагодовану дитину. Вона вискакувала раз по раз, хапала якийсь бутер
брод і невдовзі поверталася за іншим.

Миша приніс із холодильника дві пляшки горілки і вино «Біле міцне», тобто 
біоміцин. На здивований погляд Павла господар відповів:
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-  Це наш джентльменський набір. А то при такій багатій закусці навіть пляшка 
горілки на брата випивається непомітно. А щоб хміль ударив у голову, бо чого ж тоді 
й пити, то потрібно добавити щось таке запаморочливе, щоб ...

- 1 кінь брикнувся з копит, -  прийшов йому на допомогу Павло.
-  Не бідно жив чоловік, -  подумав він, оглядаючи просторе помешкання. -  Та й 

нинішні господарі не бідняки, коли змогли купити його, мають автомобіль і подають 
до столу такі делікатеси. Ну а проста горілка і біоміцин свідчать лише про те, як не
легко, а то й неможливо облишити пролетарські звички і перейти на елітний етикет.

-  Ну, за зустріч! -  проголосив Миша. Стелла хильнула з хлопцями чарку горілки 
і навіть не скривилася.

Після кількох випитих чарок Миша запропонував:
-  Давайте трохи передихнемо і перекуримо!
Гість не курив, а господарі задиміли у дві труби.
-  А тепер познайомимося ближче, -  запропонував господар. -  Давай, Павлушо, 

розповідай про себе.
Вони вже перейшли на ти.
Павло переповів свою невеселу історію.

-  Ну що ж, це -  звична справа. Адже ще в Біблії сказано, що ті, хто вирішив 
розбагатіти, впадають у спокусу і в пастку, і піддаються багатьом нерозсудливим і 
згубним бажанням, які призводять людей до погибелі. Бо корінь усього злого -  лю
бов до грошей. Ось і ти піддався цій спокусі.

-  Ну ти молоток! Я розумію, що художник повинен знати Біблію, але щоб так. 
Проте в тому біблейському тексті, як я його розумію, засуджуються не самі гроші й 
багатство, а надмірна тяга до них і прагнення будь-що розбагатіти.

-  І ти молодець! Правильно зрозумів смисл. Біблія не виступає проти грошей як 
таких, що дають можливість підтримувати заможне життя. Проте навчає, що тут 
потрібно бути дуже стриманим.

-  Ну, ваша стриманість може викликати лише захоплення, -  іронічно зауважив 
Павло, показуючи рукою на гарний будинок і машину.

-  Я художник. Проте на вільних хлібах на життя не заробиш, ну я маю на увазі на 
пристойне життя, то розмальовую офіси, крамниці й різні інші ділові приміщення. 
За це платять непогано, то не лише на прожиття, а й ось на такі покупки вистачає. 
Стелька працює менеджером у фірмі, яка ледве зводить кінці з кінцями, то її 
заробітків лише й вистачає на проїзд на роботу і з роботи. Ну ти ж знаєш, що те
пер менеджерами називають кого попало. Ось, наприклад, продає жінка взуття в 
магазині, то її називають не просто продавчинею, а менеджером із продажу взуття.

-  Це як колись усіх підряд називали інженерами. Так, в інституті, в якому працює 
моя колишня дружина, в канцелярії було чотири співробітниці, які мали посади 
інженера, старшого інженера, молодшого і ще якогось там інженера. Таким чином 
споганили назву колись такої почесної і благородної професії.

-  А саме це слово у перекладі з грецької означає «той, хто думає». Добре, що хоч 
мою дружину не називають інженером, бо слова «Стелла» і «думати» є несумісними.

-  А ти багато думаєш, займаючись мазнею по різних конторах?
-  А де ви познайомилися? -  перебив Павло їхнє шпинання.
-  У спільних знайомих у Харкові. Він на мене так накинувся, що я не встигла й 

схаменутися, як він мене за одну ніч і окрутив.
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-  Тобто трахнув, -  уточнив чоловік, а дружина промовчала.
Господар налягав на сало та розхвалював його.
-  Де ти таке смачне сало роздобув?
-  Купив тут в одного фахівця. Якщо хочеш, завтра познайомлю.
-  Просто мрію купити його якомога більше. Ти ж знаєш як євреї люблять сало. 

Тому й говорять: «Коли вже його споживати, то їсти треба так, щоб по бороді текло».
-  Чим тут збираєшся займатися?
-  Ну передовсім відпочити, а ще хочу намалювати кілька етюдів і пару картин. 

Відпустка -  це єдина можливість зайнятися творчістю.
- 1 що ти робиш з картинами?
-  Виставляю у виставковому залі в Будинку профспілок. Деякі з них там же і про

даю. А знаєш, давай я намалюю твій портрет!
-  Ні, дякую. Не така я знатна особа, щоб мати свої портрети.
-  Та ти не хвилюйся. Я намалюю його безплатно.
-  Навіть і в такому разі.
-  Чому?
-  Бо, як сказав відомий письменник, «Every portrait that is painted with feeling is a 

portrait o f the artist, not o f the sitter».
-1  know. It was said by Irish-born English writer Oscar Wilde in his novel «The picture 

of Dorian Gray». Now it is clear to me that you are afraid o f having my mug instead of 
your portrait.5

Павло був вражений ерудицією свого співрозмовника і тим, як він вільно розмов
ляв англійською мовою. Перейшовши на українську, бо відчувалося, що Стелла не 
розуміла, про що вони говорять, він запитав:

- 1 що ж хотів показати чи сказати Уайльд у тому творі?
-  Як нам говорила викладачка іноземної літератури, письменник розвінчав дека

дентське уявлення про красу, якій чужа мораль.
Гість дивувався тим, як глибокі знання й освіта господаря контрастували з його 

вульгарними звичками, як то з тим «біоміцином». А Миша залпом вихилив повного 
гранчака, Павло перед тим відмовився. Гість кинув:

-  Це щоб цукор у крові краще розчинився, а то одна горілка не повністю допомагає.
-  Що, є проблема?
-  Так. Страждаю діабетом ось уже кілька років.
-  Як жаль! Тут у селі є чудова фельдшерка, яка вилікувала мене травами. 

Упевнений, що і тобі допомогла б.
-  А де вона зараз?
-  Поїхала до матері й брата на Донбас.
-  Нічого. Поки що будемо розчіпляти цукор міцними білими напоями, а там і її 

діждемося.
-  Дякую за гостинність і запрошую до себе наступного тижня.
-  Якого ще там наступного тижня! Завтра потрібно буде поправитися, то завтра і 

зустрінемося у тебе ввечері. А хочеш, то і вдень.

5 -  Кожний портрет, намальований з почуттям, є портретом художника, а не того, хто йому позує. 
-  Я знаю. Це сказав народжений в Ірландії англійський письменник Оскар Уайльд у своєму романі 
«Портрет Доріана Грея». Тепер мені ясно, що ти боїшся отримати мою морду замість свого пор
трета.
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-  Та ліпше вже ввечері, -  розгублений від такої настирливості відповів Павло.
Наступного дня він зварив на вечерю молодої картоплі, потрусив її кропом,

нарізав сала, поклав малосольних огірків і почав готувати оселедця. Він його ніколи 
не обробляв і бідна рибина все вислизала з рук і намагалася втекти. Чоловік знову 
міцно хапав її, і вона аж пищала, але не піддавалася. За цим заняттям і застали його 
Левінтови. Стелла побачила його муки і хотіла допомогти.

-  Нічого ще й тобі бруднити руки. Та й не можу ж я визнати свою поразку перед 
якоюсь нікчемною і до того ж неживою рибиною.

Нарешті він здер з неї шкіру, порізав і заправив олією, цибулею і оцтом. Виніс на 
двір маленького столика, стільчики й поставив їх у тіні акацій.

Стелла зауважила:
-  Я бачу, у тебе добра городина, а в наших сусідів усе посохло.
-  Бо я поливав її. Якби знав, що в мене будуть такі добрі сусіди, як ви, то насадив 

би всього і поливав би і у вас. Хоча й зараз ще дещо можна посадити. Я ось поклав 
вам у кошик трішки ранньої картоплі, цибулі, часнику і насіння огірків. Все це ще 
встигне вродити.

Мала Маша відразу схопилася на ноги і потягнула матір додому.
-  Мамо, пішли посадимо огірочки та цибульку, щоб і в нас вони були такі гарні, 

як у дяді Павла.
-  Посадимо, дочечко, але згодом. Поки що їж ось ці, бо доки ми садитимемо свої, 

то тато і дядя все смачне тут з’їдять.
Мала знову накинулася на їжу. Апетит у неї був нівроку. Тож не дивно, що вона 

була кругленькою як колобок.
-  Хоча б ти трішки перемінилася і стала схожою на свою вродливу матір, -  по- 

думки побажав їй Павло.
-  Ну що ж, господарю, наливай ще по одній, -  попросив Миша.
-  То ти ж завтра збирався іти на натуру пейзаж малювати, -  зауважила дружина.
- 1 піду. А що з нами станеться від цих двох пляшок.
-  Руки не труситимуться?
-  Не патякай! Завжди під руку якусь пакість скаже. Може, мені перед творчим 

злетом потрібно розслабитися і набратися натхнення.
Стелла промовчала, а Павло запитав:
-  А ти не хотів би поїхати до Ізраїлю і спробувати там творити?
-  Я вже їздив туди. Там же мої батьки живуть.
-  Ось як! Ну і що?
-  Не сподобалося мені там. Вся земля -  якийсь суглинок і пісок, часто дмуть 

піщані курні бурі. А гостював я в батьків узимку, то вночі намерзся. Уяви собі, тем
пература вдень більше двадцяти градусів тепла, а вночі всього сім-вісім. Будинки не 
опалюються, тому мерзли ми як цуцики.

-  То можна поставити калорифери.
-  Ага, електрика там така дорога, що вилетиш у трубу.
-  А чому це Бог, зробивши євреїв обраним народом, поселив їх на такій бідній землі, 

а тих же арабів розмістив на землях, з яких нафта і газ просто б’ють фонтанами?
-  Бог передрік нам багатіти і добувати багатство своїм розумом.
-  То що тобі з твоїм розумом там і місця не знайшлося, мабуть, серед ще 

розумніших?
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Ш -

-  Майже так. Там, куди не плюнеш, то не лише в єврея попадеш, а і в якогось мит
ця. Тому таким, як я, пропонують іти працювати у їхній колгосп, тобто кібуц. Ну а 
це -  не для мене.

-  Чому ж, -  зауважила дружина. -  Фізична праця була б для тебе лише корисна. 
Кажуть, вона сприяє лікуванню діабету.

-  Я тобі скільки разів казав, що розчеплю цукор біленькою.
-  А як же батьки себе там почувають?
-  Не дуже. Мама у мене соціолог і дуже здібна до мов. Доволі швидко вивчила 

іврит і працює за фахом. А батько хоч і кібернетик, тобто дуже розумна людина, 
а мову ніяк не опанує, то розвозить канцелярське обладнання і обслуговує офісні 
комп’ютери в обчислювальному центрі.

-  За домівкою не скучають?
-  Ще й як.
-  То чому вони там сидять?
-  Пенсія там у них вища, ніж тут. А ще батьки кажуть, що у нас тут нестабільно, 

і якщо що, то є куди драпонуть. Це вже що правда, то правда, бо при найменшій 
заворушці в Україні Стелла першою мені горло перегризе.

-  Ну, чим-чим, а стабільністю Близький Схід теж не може похвалитися. Дивно 
якось виходить, що в найсвятіших місцях світу спостерігається і найбільша ворож- 
неча-колотнеча.

-  Бо там багато несправедливості. Одне те, що євреї вигнали стількох арабів з 
їхніх земель, є постійною причиною конфлікту. Проте я тебе запевняю, що якби бог 
перемістив кудись Ізраїль, то араби цього і не помітили б, а продовжували б гриз
тися між собою.

-  А ось твоє ім’я -  Стелла. Як для України, то воно рідкісне, -  перемінив Павло 
тему розмови.

-  У мене батьки вчителі, то випендрилися і назвали мене так, як люди собак на
зивають.

-  Бо одразу відчули, що ти сучка і є, -  кинув чоловік.
З кожною випитою чаркою він ставав все агресивнішим. Проте дружина майже не 

реагувала на його неприязні закиди.
-  Не переймайся своїм іменем, -  заспокоїв її Павло. -  Адже воно і звучить красиво 

і означає зірку. Отже, гори, прекрасна зоре, і радуй усіх нас своєю красою! Вип’ємо 
за те, щоб ти ще довго сіяла!

Стелла з вдячністю поглянула на нього. Чоловік не зреагував на його доволі 
відвертий комплімент. Після пива, яке Павло взявся цмулити до риби, гостя роз
везло повністю. Павло з Стеллою взяли його, добре розслабленого і, таким чином, 
гарно підготовленого до майбутньої творчості під руки й потягли додому. Дома він 
схаменувся і запропонував випити на коня. Павло відмовився.

-  Ну, тоді завтра вечеряємо у нас.
-  Дякую! Не так часто. До того ж, я і так уже зірвався. Тому горілки і в рот не 

візьму. Питиму лише червоне вино.
-  Ну, а я ще чарку перехилю.
-  Я тебе перехилю! А ну ступай до спальні й не ганьби себе!
Павло попрощався і пішов додому. До нього якийсь час ще долинала лайка, з 

допомогою якої дружина вкладала спати п’яного чоловіка. Той у відповідь крив
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її матом. Це, мабуть, були нормальні стосунки сучасних інтелігентних людей, 
позначені ще і властивостями творчої натури художника. Поглянувши на нього 
збоку, Павло вирішив, що відтепер він знову стримуватиметься від пиття міцних 
напоїв, адже, як хтось правильно зауважив, чим довше п’єш, тим коротшим стає 
твоє життя.

41. Несподівана пригода

Декілька днів подружжя не з ’являлося. Мабуть, таки засів художник десь у ма
льовничому куточку і творив. Його поселенці притихли. Судячи з усього, вони вже 
пропили гроші й тепер перейшли на вегетаріанську їжу з його городу. Така дієта 
мала сприяти схудненню дебелих жінок.

Одного спекотного дня Павло подався до Сули скупатися. Перетнув сосняк і вий
шов з лісу біля Старика. Щедре літнє сонце нагріло пісок, і від піску теплі повітряні 
хвилі, насичені запахами придорожніх трав, напливали на нього. Він з приємністю 
пірнав у них.

Коли перейшов місток, то вгледів ліворуч Володьку, який пас телята Васюти. Десь 
за півкілометра попереду угледів якусь жінка, схожу на Стеллу. Проте подумалося, 
що то не вона. Чому б це їй одній тут шастати. Підійшов до родича і запитав у нього:

-  Ти не знаєш, хто то пішов?
-  Ні, не знаю. Якась жінка пішла до Горошиного.
Цікавість розібрала Павла, і він, кинувши родичу «Бувай!», попрямував за нею. 

Наздогнав її вже біля річки. То виявилася Стелла.
-  Що це ти бродиш одна по цих диких місцях?
-  Миша пішов малювати пейзаж, і Маша ув’язалася за ним. А мені так захотілося 

побути одній і відпочити від них.
-  Так мене чорти принесли.
-  Я із задоволенням побуду з тобою. Ти ж не мій чоловік і мені ще не набрид.
Павло перевів її через ручай, і вони опинилися на пологому березі річки, заховано

му майже з усіх боків верболозом. Стелла зняла сарафан, потім, грайливо зирнувши 
на Павла, відвернулася від нього, різким жестом зірвала ліфчик і повільно зняла 
плавки. Її зад був тугим і вражаючих розмірів.

-  Oh, quelle lune au plein jour!6 -  вигукнув Павло фразу, яку вживають французи, 
коли хтось світить перед ними великою голою дупою.

Жінка її не почула. Вона повернулася і продемонструвала не менш вражаючі гру
ди і доволі вишуканий стан, потім повільно побрела у воду.

-  Quelle pulpeuse!7 -  промайнула у нього в голові ще одна французька фраза. 
Ошелешений чоловік не міг відвести очей від її розкішного тіла.

-  Ну що ти так витріщився на мене? Голої баби не бачив?
-  Такої красивої ще ні.
-  Ну то можеш підійти до мене ближче і помилуватися. Іди!

6 О, який місяць серед білого дня!
7 Яка м'ясиста/ яка сексуально приваблива!
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Нестримна сила потягла його до жінки, і він побрів до неї, хоча зняти плавки 
не наважився, Вона схопила його в обійми, штовхнула у воду і, схилившись, впи
лася своїми вустами у його вуста. Чоловік розгублено відповідав на її поцілунки.
І тут Стелла зідрала з нього плавки і викинула їх на берег. Потім взялася за його 
інструмент і почала його злегка пестити. Павло збудився, і жінка зверху сіла на 
нього. Вона схопила його руки, притисла до своїх здорових грудей і, опираючись 
ногами в дно, почала рівномірно коливатися на ньому. Павло настільки збуджував
ся, що міг би відразу й закінчити, якби вода не охолоджувала його тіло. Та невдовзі 
він викинув всю свою пристрасть всередину жінки і все ще, наполовину збуджений, 
гладив її розкішне тіло, стискуючи у своїх руках то її налиті груди, то міцні стегна.

-  Давно не тримав у руках таких повних і тугих грудей і попи?
-  Точно ніколи не тримав.
-  Давай перекусимо. Я прихопила з собою бутерброди і пиво.
Розіслали рушники і голі посідали на них. Жінка розстелила серветку, розклала 

на ній бутерброди з ковбасою і поставила дві пляшки пива. Воно було ще холодне. 
Після бурхливого кохання і купання їжа смакувала як ніколи, а пиво гарно тамувало 
спрагу в цей спекотний день.

-  Ти немов знала, що ми зустрінемося, і взяла їжі на двох.
-  А я розраховувала провести тут цілий день.
Перекусивши, вона запитала:
-  Ну, як тобі сніданок на траві?
-  Ти знаєш картину Едуарда Мане? -  здивувався Павло.
-  Ображаєш. Я ж дружина художника і цікавлюся живописом. Тепер можеш пере

конатися, що я краща за ту жінку на картині, -  заявила Стелла без зайвої скромності, 
потягуючись і виставляючи груди.

-  Безумовно, набагато краща. Ти мені скоріше нагадуєш образ з його картини 
«Блондинка з голими грудьми». Фахівці так і не встановили, хто ж був моделлю для 
тієї картини. То, можливо, йому у сні прийшов образ ідеальної жінки, яка народить
ся через століття, тобто тебе.

-  Взагалі то ми не схожі. Вона там якась меланхолійна і відчужена, а я, як бачиш, 
жива, виразна і ... доступна.

-  Для всіх?
-  Лише для дуже вибраних. Радій, що ти потрапив до них.
Сонце виглянуло з-за куща і почало припікати. Вони перейшли у тінь. Там Стелла 

послала рушники один на один і, простягнувшись на них, почала лоскотати себе 
руками по грудях, ребрах і животі та звиватися, як кішка під час гону, потім схопила 
Павла за руки і потягла на себе. На цей раз вони втішалися довго. А був ще і третій 
раз, після якого скупалися і пішли додому. Після таких вправ чоловік ледве тягнув 
ноги від втоми. Проте по всьому тілі перекочувалися хвилі задоволення.

-  Ти, мабуть, здивований, що я враз затягла тебе на себе?
-  Правду кажучи, так.
- 1 думаєш, яка ж я похітлива жінка та осуджуєш мене.
-  Було б просто свинством отримати таке задоволення та ще й осуджувати тебе.
-  Я хотіла б сказати кілька слів у своє виправдання. Михайло справді завоював 

мене за одну ніч, а невдовзі ми й одружилися. Завагітніла я лише через три роки.
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Чоловік, -  сказала вона про судженого таким тоном, як про когось стороннього, -  
почав гарно заробляти, а заодно і добре пити.

-  Це мені дуже знайоме, бо сам пройшов такий шлях.
-  Невдовзі у нього з’явився діабет, а заодно він почав втрачати потенцію. Проте 

разів зо два на місяць мав зі мною справу: було проснеться вночі чи вранці, згребе 
мене в обійми, встромить і через кілька секунд спускає. Та це його миттєве задо
волення призвело до вагітності й аборту. Я попросила його берегтися, а він ні в 
яку. Каже, що поки він натягне резинку, то в нього і впаде. Тому я почала приймати 
протизаплідні засоби. І заради чого? Заради тих рідкісних миттєвостей кохання? 
То що мені було робити?! Хоронити себе як жінку в повному розквіті сил з такою 
фігурою, такими налитими грудьми, задком і стегнами. Ти ж сам у цьому переко
нався? Скажи!

-  Тіло в тебе незрівнянне. А стосовно грудей, то кращих я не бачив навіть на кар
тинах. Ти що, не годувала ними дочку?

-  Ні. Влаштував мене чоловік по блату в кращий, як нас запевняли, пологовий 
будинок на Севастопольській площі. А там виявився стафілокок. То доки лікували, 
то й молоко пропало. А він і радий, що вони залишилися такими налитими. Адже я 
йому постійно і безплатно позую як модель ню.

-  То ти вирішила не залишати такий чудовий божий витвір, як твоє тіло, на поталу, 
а доставляти йому повну насолоду.

-  Йому і собі. Я і моє тіло неподільні.
-  От би в це тіло та ще вставити розум і душу, ціни тобі не було б, -  подумав 

Павло про жінку, яка розхвалювала свою плоть як циган кобилу на базарі. -  Проте, 
-  зізнався він собі, -  ніяка сила не в змозі буде відірвати його від її пишних форм.

-  Тому я й завела собі коханця. Не могла ж я поховати себе в такі молоді роки.
-  То чому ти не розійшлася з чоловіком і не одружилася з тим, хто тебе задоволь

няв?
-  Так він одружений і не хотів кидати дружину і сина. Та по правді кажучи, і я не 

мала наміру розлучатися. Як чоловік Миша мені в усьому іншому підходить. Він 
гарно заробляє, дуже розумний і Машу любить як ніякий інший батько свою дитину. 
А те, що він інколи визвіряється на мене, коли нап’ється, то -  несерйозно. Тому і 
тримаюся його, а задоволення знаходжу на стороні. Ти мене розумієш?

-  Звичайно.
-  Ось тільки зустрічатися тут нам буде важко, але щось придумаємо, -  Стелла була 

певна, що Павло ніколи не відмовиться від такої молодої і звабливої жінки. -  Отже, 
до наступної зустрічі завтра пізно ввечері.

-  Але як?
-  Давай спробуємо так. Мій чоловік лика не в’яже десь о десятій годині вечора, а 

об одинадцятій вже спить мертвим сном. На той час і Маша спить міцно. То давай 
будемо зустрічатися у цьому лісі на півдорозі між нашим і твоїм будинком.

-  А як він усе-таки проснеться і почне тебе шукати?
-  Скажу, що живіт схопив і сиділа в туалеті.
-  А як він і в нього загляне?
-  То пошлю його подалі. Ти вибач, що я така прямолінійна.
-  Передовсім цинічна, -  подумав чоловік.
Проте не міг встояти перед тією насолодою, яку він отримав від близькості з нею.
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Так і зустрічалися вони вночі крадькома і віддавалися солодким втіхам. Та ось мала 
повернутися Світлана, і він не міг так просто залишити її, зробити їй боляче. Хоча 
б за все те добре, що вона зробила для нього. Адже це вона вилікувала його, і він 
отримує неземну насолоду завдяки цьому. Павло розумів, що пристрасть у нього є 
суто плотською, але все його єство тягнулася до розкішного тіла Стелли, і він уже 
не міг відірватися від цієї жінки. І все-таки їхні стосунки треба буде перервати, коли 
приїде Світлана. Пояснив це Стеллі. Та вигукнула:

-  І чому це ми повинні пожертвувати нашими солодкими втіхами через ту фель
дшерку! Хіба вона може зрівнятися зі мною? До того ж я на чоловіка не зважаю, а 
бігаю до тебе.

-  Я не беруся вас зрівнювати, але я їй дуже вдячний за те, що вона поставила мене 
на ноги, і не хочу завдавати їй болю.

Нарешті Стелла погодилася почекати.
-  Гаразд! Не будемо ризикувати. Володька -  лопух, але та може нас вистежити та 

й йому доповісти. Отже, до зустрічі в Києві!
-  Згоден.
Він дивувався з того, якими рішучими зараз стали жінки у завоюванні чоловіків. 

Навіть делікатна Світлана не стала дотримуватися якихось встановлених правил 
загравання і зближення. А Стелла взагалі, просто зґвалтувала його. А що робити 
бідним дамам, якщо навколо стільки чоловіків п ’яниць та імпотентів. Ні поговорити 
з ними по-людському, ні переспати. Ось вони й накидаються на нормальних здоро
вих чоловіків.

42. Останні сільські турботи і від’їзд

Павло подумав, що, за правилами етикету, уже пора відвідати Левінтових. 
Прихопив їм різних овочів і завітав до них. Жінка качала насосом воду і поливала 
город. Поглянула на нього байдуже, нібито між ними нічого й не було.

-  Що ти робиш?
-  Як бачиш, поливаю овочі.
-  Та хто ж їх поливає холодною водою.
-  А якою їх поливати, гарячою?
-  Підігрітою на сонці. А холодною ти їх доконаєш. Ти ж говорила, що виросла в 

селі, а не знаєш цього.
-  А в нас мама городиною займалася.
-  Що за ґвалт, а бійки немає? -  гукнув з будинку господар.
-  Та ось Павло вчить мене, як овочі поливати.
-  Що ти цю дурьоху вчиш! Це ж без толку, -  вийшов на ґанок хазяїн.
-  Та пішов ти на х... Теж, знайшовся мені спеціаліст хріновий!
Господарі лаялися міцними слівцями, але незлобливо. Це була їхня звична манера 

спілкування. Павло запитав Михайла:
-  Як просувається малювання?
-  Нормально. Приходь поглянеш! Я за сільською радою малюю.
-  Навідаюся, але чи не переб’ю тобі творче натхнення?
-  Коли я вже створив у голові образ, то його ніхто з неї не виб’є. А щодо техніки, 

то руки самі все автоматично роблять.
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-  Якщо не трусяться з перепою, -  додала дружина.
-  Вони в мене трясуться лише тоді, коли я хапаю тебе за деякі місця.
-  Та ну тебе!
-  Павле, давай перекусимо і обговоримо засоби досягнення високих врожаїв 

овочів. Вони в тебе вродили нівроку. Мабуть, все-таки тут не в одному поливанні 
справа. То в чому ж?

-  Як зауважив фінський письменник Мартті Ларні в романі «Четвертий хребець», 
він дивувався з того, що чим дурніший фермер, тим добріша у нього росте картопля. 
Мабуть, у мене саме цей випадок.

-  Молодець! Як говорять англійці, найкращий жарт -  це жарт над собою. Ну а все- 
таки, як ти цього добився? -  запитав Михайло.

-  Дуже просто. Щоб земля краще родила її пускають на один рік під пар. Ну а в 
мене так вийшло, що вона залишалася під паром добрий десяток років. Ось вона 
гарно відпочила і на славу вродила.

-  То перекусимо?
-  Дякую, але мушу поспішати. До мене заїде чоловік за картоплею.
-  А жаль! Відварили б твоєї картопельки, а в нас ще є смачненька солона риба. З 

морозилки вийняли б пляшечку біленької зі сльозинкою.
В очах Михайла з ’явився солодко-маслянистий вираз від такої перспективи.
-  То в тебе ж є свій напарник.
-  А, ця стерва. Справді, вона дудлить як мужик.
-  Ти скажи спасибі, що не даю тобі все випивати самому, а то давно вже був би 

закінченим алкоголіком.
Павло залишив самобутнє подружжя. Він ще раз пересвідчився, що Стелла є не

далекою і вульгарною особою і розум підказував, навіть наполягав залишити її, а 
плоть нестримно тягнула до неї. Тваринні інстинкти виявлялися сильнішими від 
доказів розуму.

Наступного дня пішов подивитися на роботу художника. Той сидів на стільчику у 
тіні під кущем калини. На мольберті було натягнуте полотно десь на півтора метра у 
висоту і два -  в ширину. Пейзаж, що розкинувся перед ним, уже майже повністю був 
перенесений на полотно. Привітавшись, Павло побажав успіху і запитав:

-  Чому саме цей куточок привернув твою увагу?
-  Мені здалося, що саме за допомогою цього неперевершеного за красою пейзажу 

я зможу виразити своє розуміння прекрасного в природі. Над цим билися всі пейза
жисти, і кожний досягав певних успіхів, відповідно відображаючи і трактуючи це 
прекрасне по-своєму.

Павло розглядав чудовий краєвид і його зображення на картині й намагався знайти 
у них схожість і відмінності. В цілому Михайло тонко вималював пейзаж. Водночас 
на полотні з’явилися виразні контури майже невидимої тепер дороги.

-  А для чого ти домалював тут дорогу?
-  Щоб показати, що життя і природа, якими б красивими вони не були, тут не 

закінчуються, а прямують далі.
Павло спостерігав, як художник наносив на полотно різнобарвні штрихи, 

спрямовані в різні боки, з допомогою яких він передавав мінливий стан лісу і луків, 
їх мерехтіння і полиски в зримих потоках нагрітого повітря погожого літнього 
дня. Накладаючи сіру та сріблясту фарби, він майстерно створював напівпрозоре

'Щ



ЛІСОВИЙ ЗАКУТОК Шг
повітряне середовище, яке все об’єднувало і разом з тим відтіняло красу живої при
роди. На місці неба ще біліла незафарбована смуга.

- 1 коли ти закінчиш цю картину?
-  Сподіваюся, до кінця відпустки. Що, подобається?
-Д уж е.
-  Можу продати.
-  За скільки?
-  Ну в салоні такі картини коштують десь сім тисяч. їм також потрібно мати на

вар. Тому без нього беру шість тисяч. Купиш?
-  Найвірогідніше, куплю. Та остаточне рішення -  після закінчення.
-  Що, боїшся що під кінець схалтурю.
-  Можливо, можливо. Тому твори і не розслабляйся!
-  Стараюся.
Повертаючись додому, Павло все ще дивувався майстерності художника, зокрема 

вправності його рук. Здавалося, що той і не пив до цього. Хоча він був не першим, 
та й не останнім митцем, які безмірно пили. Скільки тих українських, та й західних 
художників вимушені були припинити свою творчість, а потім і піти раніше з жит
тя через непомірну пиятику. Хоча, слава Богу, частина з них не піддалася цій злій 
спокусі.

Павло з тривогою подумав про приїзд Світлани і про те, що Стелла настільки 
оволоділа ним, що з Світланою у нього нічого не вийде. Першої ж ночі жінка залізла 
до нього на сіновал. Як і побоювався чоловік, він виявився не на висоті.

-  Що це з тобою сталося? Перетрудився? -  не могла приховати свого здивування 
подруга.

-  Та ось нові сусіди приїхали, то пиячив з ними.
-  Ну ти як дитина. Я за поріг, а ти вже й берега пустився. Мало того, що пив, так, 

мабуть, і не їв. Похудав як.
-  Та ще і як пустився, -  подумав про себе, а вголос, промовив: -  Ну тепер усе га

разд. Кинув пити з ними.
-  Дивися мені, тримайся! Адже так легко зірватися і так важко потім лікуватися і 

поправлятися. А з кожним разом буде все важче.
Світлана більше не картала його. Вона була настільки делікатною, що він лиш 

дивувався, як такі люди ще могли існувати у наш суворий і цинічний час. Сама 
жінка певну втрату уваги і пристрасті до себе вважала закономірною. Вона добре 
пам’ятала, з якою жагою накинувся спочатку на неї її чоловік. А через кілька місяців 
охолов і почав тягатися з потаскухами. Не було у них спільного міцного стрижня, 
який тримав би їх разом. Немає його в неї і з Павлом. До того ж вона бачила його 
дружину і визнавала, що та була і молодшою, і красивішою та, певне, і розумнішою. 
Тому і не комплексувала, задовольняючись його дружнім ставленням і скромною 
насолодою, яка ще випадала на її долю.

Липень закінчувався зливами, нерідко з буревієм і градом. Якось Павло вийшов 
вранці надвір і був уражений шаром чогось білого, що покривало все навколо. 
Взяв те біле непорозуміння в руки, відчув холод і все зрозумів. З тривогою побіг 
на город. Град посік листя рослин, пооббивав частину помідорів. Таки ж неспро
ста його називають стихійним лихом, а французи ще й кажуть: «Лихий, як град». 
Дещо заспокоїло те, що інша городина, хоч і була прибита, але в цілому вистояла.
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Зате сильний дощ освіжив і очистив повітря. Яскраво засяяло сонце, і його промені 
світилися, як у вакуумі.

Липневі зливи нарешті заповнили ставок. Павло спостерігав, як на його поверхні 
вигравали легкі завихрення, які були явною ознакою джерельних струменів. Тепер 
і вони регулярно поповнювали водойму. Щоранку він із насолодою купався, а йо
го постояльці з розгону шубовстали у воду і цим та своїм верещанням і вигуками 
лякали рибу. Заспокоювало те, що вони від’їжджали через кілька днів. Він вирішив 
більше не брати відпочивальників, адже плата з них невелика, а незручностей вони 
створюють багато.

Після теплих дощів з’явилися гриби. Пішов до лісу і назбирав маслюків і білих. 
Підсмажив їх у великій сковороді. А тут і дядько Дмитро нагодився.

-  Сідайте обідати! Я ось грибів назбирав і підсмажив.
-  Я вже пообідав, але грибів давно не їв, то не одкажуся.
Павло поставив пляшку і налив по чарці. Коли випили, він вкинув до рота ложку 

грибів і вирішив ще накришити сала. Пішов у хижу і невдовзі повернувся. Дядько 
сидів дещо спантеличений, а перед ним стояла порожня пательня від грибів. Таки 
до смаку вони йому припали, і він їх кинув як за себе. Павло запросив його ще 
поїсти сала і випити ще по чарці. Проте дядько подякував і хутко пішов додому. Він 
пообідав салом, а наступного дня знову назбирав грибів і вже сам поласував ними.

Його постояльці зрештою поїхали, і Павло відчув, як затишно і комфортно стало 
в його двох садибах.

Повільним теплим потоком приплив серпень. Це був у всьому прекрасний, а для 
нього й рідний місяць. Восьмого серпня був день народження Анатолія, а дванадця
того -  народився він сам. Павло вирішив не відзначати його. Запросив повечеряти 
одну Світлану. Сходив до Федора і купив у нього жбан залитої смальцем ковбаси, 
частину її посмажив з яйцями, а частину поламав і поклав на тарілку холодною. 
Наварив картоплі, приготував салат і виставив дві пляшки дорогого «Сапераві», які 
привіз із Києва. Жінка принесла пиріжок з яблуками і, поглянувши на стіл, здиву
валася:

-  З якої нагоди така розкішна вечеря?
-  З нагоди дорогої гості.
-  Стривай, стривай, так це ж у тебе день народження. То що ж ти не нагадав. 

Я купила б якийсь подарунок.
-  Я святкую лише круглі дати. А сьогодні мені тридцять вісім років. Та ти немов 

догадалася і принесла пиріжок. Я ще пам’ятаю, шо у нас справляння дня народжен
ня називають «Пиріжок».

-  Так. І кличуть в гості не на день народження, а на пиріжок.
-  А коли твій день народження?
- 1 не питай, а то ще більше жахнешся, яка я стара.
-  То все-таки.
-  Четвертого лютого.
-  Головне не те, коли людина народилася, а те, щоб вона доброю вродилася. Тому 

випиймо за нас! Ми ж добрі люди.
Сказав це і мало не почервонів, згадавши, як зрадливо поводився щодо неї. Та 

що він міг удіяти, якщо зараз Світлана приваблювала його лише як людина, а він, 
як чоловік, не міг відірватися від іншої розкішної і звабливої жінки. Душею він за-
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лишався зі Світланою, а тваринний інстинкт хоті кидав його на пишне і ненаситне 
тіло іншої.

Крім цього скромного святкування, всі дні були наповнені буденною праце- 
ю. Наприкінці місяця потрібно було вибирати картоплю. Це для нього найважча 
сільська робота, і він зі страхом готувався до неї. Виручила Світлана. Вона привела 
двох жінок, які охоче взялися вибирати її за третій мішок. Адже на більшості городів 
вона вигоріла. Оскільки проходили дощі, то Павло простелив у майстерні брезент 
і висипав картоплю на нього, щоб та просохла і не гнила в льоху. До нього забіг 
Миша Левінтов і повідомив, що отримав вигідне замовлення в Києві, а тому вони 
терміново залишають село. Попросив поливати городину, за якою вони приїдуть 
пізніше. Павло пообіцяв це робити, попрощався і не пішов їх проводжати.

Настав вересень. Пишна чарівність ранньої осені приваблювала своїми пастель
ними кольорами, ще літнім теплом і насиченими запахами городини, дозрілих трав 
і буйних квітів. Павло милувався мерехтливим серпанком, що вигравав на зелені 
дібров і лук та з гордістю поглядав на город і ставок. Здобутки його діянь були наяву. 
Не хотілося залишати таку красу. Проте потрібно було покидати цей милий край у 
такий прекрасний час.

Постало питання, що робити з численним птаством, собачкою й кицькою. Він до 
них дуже привернувся, але ж не брати їх до Києва! У Валерія були свої собака і 
кішка. Тому Франсуа віддав Світлані, а кішку, за її порадою, залишив. Приставив де
ревину до горища у повітці, щоб вона могла залазити туди в негоду. Жінка пообіцяла 
доглядати за нею. Таким чином хоч одна жива душа залишилася в садибі, яку буде 
оберігати від мишей і надавати їй видимості жилого помешкання.

Тітка Марфа, Катря і Світлана порізали більшу частину птиці. Іншу він поділив 
і віддав їм. Федоряка підвіз купленого Павлом зарізаного і обробленого кабана. 
Володька приніс по бутлю м’яса і сала. Він посвіжішав і навіть помолодшав і за
любки посміхався двома рядами поставлених зубів. Доки жінки обробляли птицю, 
Геннадій і Павло забрели кілька разів з неводом у його ставку. Риби виявилося чи
мало. Відібрали більшу і жінки почистили та присолили її, щоб не зіпсувалася в 
дорозі. Дрібну запустив назад у ставок і попросив Геннадія ставити в мороз на ньо
му духи, щоб риба не задихнулася. Аж ось прибули автобусом Валерій з водієм.

Почали завантажувати овочі, м’ясо, сало і рибу. Автобус постогнував під їх вагою, 
а Валерій лише потирав руки від задоволення, отримуючи таку кількість свіжих 
сільських продуктів.

-  От лихо, що не всю птицю і городину можеш забрати! -  бідкалася тітка Марфа.
-  Та яке ж це горе, коли він зароблятиме стільки, що зможе купувати все це в місті, 

-  заспокоював її Валерій.
-  Та дай, Боже! Але ж домашнє добріше.
Нарешті все завантажили, і Павло ще раз оглянув свою садибу. Нещодавно ско

шений моріжок уже підріс і переливався світло-зеленими барвами, які переходили 
в темно-зелені кольори дозрілої м’яти. За нею вигравали всіма відтінками веселки 
осінні квіти: айстри, жоржини і хризантеми. Між ними сяяли сонячними кольора
ми чорнобривці, а позаду них милував зір своїм ніжним світло-голубим тоном без
смертник. Квіти навівали світлий сум за своєю домівкою, минулим літом і теплом. 
Здавалося, не було сил відірватися від цієї краси. І все-таки інша потужніша сила, 
передовсім робота, вабила його до Києва.
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-  Тобі не жаль залишати свій дім? -  запитав Володька.
-  Жаль, але так потрібно.
-  Чому?
-  Бо справжня домівка кожного там, де його сім’я і робота. Тому вона у мене в 

Києві.
Запросивусіх до столу, і всі гарно випили і закусили.
Світлана теж поїхала з ними, захопивши мішки з лікарськими травами. Окремо 

невеликі пучки зілля вона приготувала для дружини Валерія. Прибули на місце 
пізно ввечері. Тамара аж руками сплеснула і засвітилася від задоволення, побачив
ши стільки продуктів.

-  Ти руками не плещи, а краще подумай, як їм дати раду, -  зауважив чоловік.
-  Ну розпорядитися ними -  я зможу. Овочі несіть до підвалу. На вечерю підсмажу 

рибу і стушкую дві курки, а гуску приготую завтра. Одного індика, Валера, віддай 
водію, а все інше я закручу в банки, так що поласуємо цими дарами ще не один день.

-  Почекай! -  втрутився Павло. -  Поклади гуску й дві курки в морозилку. Я обіцяв 
їх Олі.

-  А вона їх приготує своєму любчику, -  ушпигнула Тамара.
-  Якщо це їй принесе задоволення, нехай готує.
-  Багато ти втрачаєш, переїжджаючи сюди, -  зауважив господар, відкушуючи здо

ровенний шматок птиці за вечерею.
-  Та й не лише харчів, -  добавила Тамара, поглядаючи на Світлану.
Та зашарілася.
-  Ну я ж не повністю пориваю з селом, -  запевнив Павло передовсім її, хоча сам 

мало вірив у це.
Перед сном Тамара запитала Павла, чи стелити їм разом зі Світланою.
-  А ти хіба не догадуєшся?
-  Ну, я думала, що, може, окремо, щоб жінку не нітити.
-  Та кого ти в наш час цим знітиш.
-  Ну я ж по їй бачу, що вона не з нинішніх розбитних жінок.
-  Все одно стели разом.
Наступного дня Павло зі Світланою поїхали до аптек і здали лікарські рослини. 

Потім він повів її показувати місто. Жінка була в ньому уже давно і з приємністю 
оглядала старі й нові пам’ятники, дивувалася новим назвам вулиць і тому, що мо
нумент червоному царю Леніну, ще нахабно бовванів у центрі міста. Її приємно 
вразив Андріївський узвіз, де вона купила привітний пейзаж і помилувалася скуль
птурою героям п’єси «За двома зайцями». Пообідати завів її у китайський ресторан, 
а наступного дня ввечері вони подивилися улюблену Світланину виставу «Мартин 
Боруля» в театрі на лівому березі Дніпра. Чудова постановка і талановита гра акторів 
принесли їм велику насолоду. Вранці Павло провів подругу до автобуса.

-  Ну що ж, прощай, мій дорогий копчений лящику.
-  Чому прощай?
-  Тому, що в тебе тут розпочнеться нове життя, і я в ньому буду зайвою. Я вдячна 

тобі за те, що ти приніс мені стільки приємного і світлого. А наші, сповнені втіх, 
солодкі ночі я ніколи не забуду.

-  Я також. А особливо я вдячний тобі за те, що ти повернула мене до справжнього 
життя.
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-  То твій організм ожив у рідному краї, а я лише допомогла йому.
Він запросив її приїжджати, але не наполегливо. Тому жінка відповіла невпевне

но, що спробує якось прискочити, можливо, з Геннадієм. А в цілому Світлана три
мала хвіст пістолетом, була веселою і не виказувала ніякої розпуки. Він був вдячний 
їй за це.

43. Важка робота і солодкі втіхи

Павло ще раз переконався, що Валерій був справжнім товаришем. Він 
організовував розпорядок дня таким чином, щоб у той час, коли Павло приймав 
клієнтів, побути з ним і переконатися, що в нього все гаразд. Коли ж він проявляв 
невпевненість, то Валерій брав на себе відповідальність за консультації і проводив 
їх уже англійською мовою. Адже майже всі бізнесмени світу добре володіють нею. 
Отже, натаскував товариша, як старий мисливський пес молодого. Можна було са
мому навчити молодого собаку навичкам полювання. Та на це потрібно багато часу. 
А коли він проведе день на полюванні з досвідченим собакою, то лиш за день всього 
і навчиться. Так і Павло з допомогою товариша швидко осягав новий для себе фах 
бізнес-консультанта. Валерій також ганяв його по кодексах і окремих законах та 
підзаконних актах. Так вони міцніше осідали в голові.

Невдовзі йому зателефонувала Стелла.
-  Ти де пропав?
-  Та вхожу в нову для себе роботу, то про все інше і не згадую.
-  Навіть коли це все інше -  я?
-  Ні ти в мене завжди на думці. Але ж...
-  Ніякого але. Давай у цю п’ятницю зустрінемося у моєї подруги після обіду. 

Приходь до неї о третій годині. Запиши адресу.
Павло не призначив ніяких зустрічей на цей час і помчав на побачення. Якось 

жінка сказала йому, що полюбляє вишневий лікер. Тому він прихопив пляшку лікеру 
і пляшку червоного вина для себе, а також коробку цукерок. Коханка чекала на ньо
го в наполовину розстебнутому коротенькому халатику. Він кинувся до неї, миттєво 
скинув єдину одежину і підніс до ліжка. Там похитнувся і впустив її на покривало.

-  Ну що це ти мене схопив і кидаєш як ломовик?
-  Вибач! Голова запаморочилася від твоєї краси.
Він був збуджений настільки, що невдовзі досяг полегшення. Жінка сама всіляко 

допомагала, щоб уже скоріше за іншим разом і самій отримати справжню насолоду. 
Другий раз не забарився, і наприкінці Стелла забилася в конвульсіях від довгого не
бесного оргазму. Після цього вона запитала:

-  Ти там, здається, щось приніс?
-  Так, випивку й цукерки.
-  То ходимо поновимо сили!

Жінка накинула халатик і поставила на стіл келихи. Вона сиділа, закинувши 
ногу на ногу. Халатик лише трішки прикривав їх, а на грудях не був загорнутий, і її 
великі й пружні перса випиналися назовні. Стелла поводила то рукою, то плечем і 
оголювала або прикривала свої зваби, подразнюючи чоловіка. Він запитав:

-  А як тобі вдалося вирватися з роботи?
-  Подруга підстрахувала. До речі, Миша тримає картину, яку ти збирався купити.
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-  Куплю одразу, як отримаю першу зарплату.
-  То ти йому подзвони і скажи про це, а то він віднесе її на виставку і продасть.
-  Гаразд! Мені не лише хотілося б купити картину, а й зробити тобі якийсь по

дарунок.
-  Який?
-  Ну, на гідний тебе у мене грошей не вистачить, а якусь прикрасу купив би. Але 

як ти поясниш чоловікові те, звідки вона в тебе взялася?
-  А я скажу, що фірма провернула одну вигідну справу, то і мені від неї дещо пере

пало, і я купила собі коханій ось такий подарунок.
-  Я виділю тобі гроші з наступної зарплати, бо ця вся піде на картину, сина і на 

харчі. Скільки б ти хотіла мати?
-  Ну доларів двісті.
-  Так мало! Я дам вдвічі більше.
-  Ой, як здорово! -  вигукнула захоплено Стелла, кинулася його цілувати і потяг

ла до ліжка. Цього разу вона була неперевершеною, вправно відгукуючись на його 
ритми, цілуючи і погладжуючи збуджуючі місця, і, зрештою, подарувала йому не
вимовне задоволення.

Так дні важкої праці вінчалися годинами безмірної, хоч і втомливої насолоди 
наприкінці робочого тижня. Прибувши до друзів, він наштовхувався на осудливий 
погляд Тамари, який немов промовляв: не встиг з однією, до того ж пристойно- 
ю жінкою розстатися, як відразу на іншу кинувся. Валерій при цьому лиш хитро 
посміхався.

44. Зустріч з художником і незнайомцем

Після отримання другої зарплатні Павло зателефонував Миші й підтвердив 
свій намір ще раз оглянути уже закінчену картину і, найімовірніше, купити її. Він 
поводив себе з художником так, як ділові партнери на переговорах. Тобто не при
ймав остаточного рішення доти, доки не був упевнений у вигідності контракту. 
Домовилися зустрітися в суботу о шостій годині вечора.

Павло прихопив джентльменський набір, як його називав Миша, тобто пляшку 
горілки і пляшку білого портвейну. До них додав кілограм вареної ковбаси, дві скумбрії 
гарячого копчення і буханку чорного хліба. Для себе взяв пляшку «Сапераві». Виклав 
усе це на стіл. Миша гукнув, щоб Стелла подала щось із їхніх запасів. Вона принесла 
баночку шпротів та банку переданих батьками консервованих огірків.

Проте як йому не хотілося випити, Миша вирішив закінчити справу з картиною. 
Вона висіла у вітальні навпроти вікна і висвічувалася всіма своїми барвами. Тепер 
на ній з’явилося блакитне небо з невеличкими хмарками, що віддалялися в обрій. 
Павла знову вразила талановито передана гаммою сірих, світлих і зелених фарб 
палітра гармонії пейзажу й повітря, яка вгорі природно переходила у блакить не
ба. Усе це надавало реалістичному пейзажу романтичного забарвлення, виражало 
щасливу причетність людини до вічної і неповторної краси природи, їх гармонійне 
єднання. Намилувавшись твором, Павло рішуче заявив, що купує полотно. Це було 
вже зроблено не в дусі ділових перемовин, а під впливом раптового імпульсу від по
зитивного враження, і Михайло відразу скористався цим, заявивши:

-  Ну що ж, бери за сім тисяч гривень.
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-  Але ж ми в селі домовлялися за шість.
-  Я тоді не врахував того, скільки мені над нею випаде помучитися.
-  Більше шести я зараз дати не зможу.
-  А потім?
-  Залежатиме від моїх заробітків.
-  Ну, хрін з тобою, бери! Ми ж уже стали друзями, та й замочити генделя давно 

пора.
-  Досить своєрідними друзями, -  подумав Павло, маючи на увазі свої стосунки 

з його дружиною. -  Проте що ж тут такого. Класичний французький трикутник: 
чоловік, жінка, коханець. Це цілком природно і походить, мабуть, од вічних законів 
всесвіту, зокрема побудови нашої галактики, яка є трикутною за формою.

Найпривабливіший із цих кутів Стелла трималася підкреслено нейтрально і на
кривала на стіл. їхня дочка Маша гостювала у діда й баби. Павло віддав гроші й 
Михайло професійно загорнув картину. Сіли замочити покупку. Лише Павло роз
крив рота привітати художника з творчим успіхом, як той гримнув на дружину:

-  А ти чого це лізеш за стіл, коли ти до цього не маєш ніякого стосунку? Що, бу
деш на дурничку хлистати нашу випивку?

-  Я вас не обіп’ю? До того ж я накрила на стіл.
-  Ми на тебе не розраховували.
-  Я багато пити не буду, то вам вистачить.
-  Еге ж вистачить, коли я вирішив перед вихідним розслабитися і добре 

налісабонитися.
-  Ану годі себе перед гостем ганьбити! -  прикрикнула на нього дружина, і Миша 

покірно налив собі та їй по чарці горілки. Павло налив собі вина і промовив:
-  Дякую тобі за прекрасно переданий чарівний куточок мого рідного краю. Зичу 

тобі подальших творчих успіхів!
Подружжя спорожнило півкварти горілки і, коли Миша взявся за портвейн, Павло 

піднявся й, посилаючись на те, що в нього ще попереду далека і небезпечна (бо, 
мовляв, везе з собою шедевр) дорога у Баришівку, залишив їх.

Наступної п’ятниці знову зустрілися на квартирі подруги. Цього разу Павло 
помітив у поведінці Стелли якусь поспішність, особливо коли вона намагалася яко
мога зменшити перерви між зляганнями. Коли наприкінці третього разу відхекалися 
і випили, Павло запитав:

-  Слухай, люба, а ти б змогла перейти жити до мене?
Він не стільки робив пропозицію, скільки бажав узнати її реальний погляд на їхні 

стосунки.
-  Ні, -  з ходу відповіла вона.
-Ч ом у?
-  Бо, по-перше, навряд чи ти мені це серйозно пропонуєш. По-друге, знаючи наші 

з тобою стосунки, ти все життя будеш мені не довіряти і підозрювати, що я гу
ляю з іншими. І, по-третє, мене повністю влаштовує життя з чоловіком. Він дуже 
прив’язаний до Маші, гарно заробляє і дає мені можливість відтягнутися з іншими.

Останні слова неприємно різонули слух, хоча вони чітко передавали суть їхніх 
стосунків, але ж культурна людина мала б виражатися розважливіше. Він хотів 
зробити їй зауваження і запитати, який зараз статус «інших», але Стелла почала 
підганяти його:
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-  Давай, давай, швидше збирайся! Скоро прийде Ніна зі своїм кавалером, то нам 
потрібно до їхнього приходу залишити квартиру.

А він, як навмисне, то не міг знайти краватку, що впала під стілець, то не знав, 
куди у поспіху поставив свій портфель. Так що врешті-решт жінка майже виштов
хнула його в плечі. Виходячи з будинку, він наштовхнувся на високого імпозантного 
чоловіка. Той поспішав. У голові одразу майнула здогадка: це, мабуть, він мчить 
до Стелли. Квартира подруги була на третьому поверсі. Павло зайшов у ближній 
під’їзд будинку, що стояв напроти, і піднявся на четвертий поверх. З віконечка в 
коридорі проглядалася спальня, але світло там не горіло й нічого не було видно.

За якийсь час з-за цього будинку визирнуло вечірнє сонце і освітило спальню на
впроти. Через негусті фіранки він угледів як чоловік, якого він нещодавно зустрів, 
миленько собі торохкав жінку, яка стояла на ліжку, що називається, раком. Тією 
жінкою була Стелла, а не її подруга. Ну що ж, ані вриватися у квартиру, ані чекати 
її, щоб влаштовувати їй сцену ревнощів, не буде... Проте який же він був лопух, що 
не зміг розпізнати її вкрай розпусної натури. А якби і розпізнав, то чи зупинився б? 
Навряд. На такий ласий шматок неможливо було не клюнути. Ну то й хрін з нею, 
якби не побоювання, що ця шльондра не причепила йому якусь поганючу, а то й 
смертельну хворобу. Таких курв треба обходити десятою дорогою, а він накинувся 
на неї, не задумуючись ні на мить.

Наступного дня зателефонував їй на роботу.
-  Що ж це ти, суко ненаситна, трахаєшся з усіма підряд!
-  Що, підгледів, ревнитель?
-  Особливо як він тебе, сучку, поставив раком і дер у весь ріст!
-  То чому ти заздриш? Я ж тобі також дозволяю ставити себе у таку позу. Та й 

живу я не з усіма, а лише з вами двома.
-  А чоловік?
-  Того імпотента можна не враховувати.
-  Проте ти могла нагородити мене якоюсь страшною заразою.
-  А що ж ти хотів: отримувати неабияку насолоду з такою розкішною жінкою, 

як я, і без ризику? Це, мій дорогий, як поїхати на гоночному боліді: дуже приємно, 
лоскоче нерви, а разом з тим можна врізатися й копита відкинути. А взагалі, якщо 
хочеш ще більшого кайфу, то ми можемо побалуватися утрьох.

-  От, сука похітлива! -  обізвав її Павло вкотре і кинув слухавку.
Після цього випадку він намагався забутися в праці. А у вихідні лежав з книжкою 

у ліжку, але нічого не розумів з прочитаного. Одна і та ж тривожна думка сверд
лила мозок: а чи не підхопив він якусь заразу. Адже був упевнений, що Стелла 
зустрічалася не лише з двома чоловіками, а віддавалася багатьом. Не втішало навіть 
те, що тепер йому не потрібно буде давати цій шльондрі гроші на подарунок.

Так, задоволення нерідко призводять до прикрощів, а великі задоволення -  і до 
смертельної загрози. Згадав, як відомий французький письменник Ґю де Мопассан 
подорожував річкою Сеною. На її берегах він злягався з молодими дівчатами і 
жінками й отримував велику насолоду. Він ласкаво називав їх жабками. Проте деякі з 
них виявилися отруйними і заразили його невиліковною на той час венеричною хво
робою, від якої він і помер. Ну, якщо і я підхоплю таку заразу, то тепер її вилікують, 
а якщо -  СНІД, то мені гаплик. Хоча думати про це вже запізно. Залишилося лише 
чекати і молити Бога, щоб пронесло, бо як захворіє, то вже ні Світлана, ні рідна 
домівка не врятують його від смерті.
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За цими думками на нього напливали спогади про Світлану, з’являлося запізніле 

розкаяння від вчиненого і біль від того, що він зрадив таку віддану йому жінку. Вона 
так гарно полікувала його, і все це може виявитися надаремно.

45. Зустріч зі своїми

Зрештою Павло згадав, що вже пора й аліменти Олі віддати. Подзвонив їй і, на 
його здивування, вона попросила привезти гроші до неї на квартиру. Він ще ні разу 
не бував там. За жовтень він заробив тисячу шістсот доларів, або, як казали раніше, 
умовних одиниць. Отже, мав віддати на сина чотириста доларів. Оля на аліменти не 
подавала, та й не було на що подавати. Тепер також навряд чи подасть. Жінка була 
гордою і навіть не вимагала повернути те, що він покрав у неї з сином і пропив. 
Проте він усе поверне, якщо знову смертельно не захворіє. А поки що вирішив да
вати помірні суми. Більшу ж частину заробітку і гроші, що залишилися від здобичі, 
притримував на випадок можливого лікування.

Поїхав до своєї родини увечері. Квартира у них була стандартна. Меблі, які 
дісталися дружині при розлученні, були зі смаком розставлені.

-  Все-таки не все пропало з моїх колишніх добрих заробітків. Обоє маємо 
пристойні й гарно обставлені помешкання, -  відзначив Павло.

Оля і Толя були самі. Дружина поставила компакт-диск з його улюбленими 
мелодіями у виконанні оркестру Поля Моріа. Це його зворушило. Приємним було 
й те, що він не помітив ознак присутності іншого чоловіка. Подумав, що, мабуть, 
щось сталося між Олею і її другом. Вручив сину коробку цукерок і сподівався, що 
той не буде його цілувати з вдячності. Так і сталося. Малий відвик від нього. Ну, а 
про поцілунки з дружиною не могло бути й мови. Він віддав гроші й пакет з домаш
ньою птицею, яка явно перемерзла в холодильнику. Оля зауважила:

-  У тебе, я бачу, непогані заробітки.
-  Так. Отримую десь півтори-дві тисячі баксів. Отже, даватиму гроші на Толю і 

потроху віддаватиму свої борги.
-  Толю, тато знайшов непогану працю, то й ми заживемо краще.
-  То ти, мамо, зможеш купити мені «Нінтендо» на Новий рік?
-  Нехай мама купить тобі щось інше, а ту приставку куплю для тебе я.
Син зрадів такій перспективі й уже привітніше поглядав на батька. Він почав 

розповідати про перебування у Швейцарії. Провели вони там півтора місяці. Дід по
возив їх майже по всій країні. Толику найбільше сподобався музей техніки у Люцерні. 
Дуже велике враження справив на нього також краєвид з високої гори Святого 
Сильвестра в Лугано. Як додала Оля, гори їх дуже вразили, як і неперевершеної 
краси пейзажі країни, її бурхливі ріки, чисті, немов вимиті, міста і села.

-  Але там, тату, немає моря, як у Франції, і таких великих кораблів, які ми бачили 
в Марселі, там теж немає.

-  Зате там чудові озера, -  зауважила Оля.
-  А ще ми були в басейні з гарячою водою з бульбашками у ... Мамо, як це місце 

називається?
-  Льойкербад.
-  Тобі сподобалося там?
-  Так. Особливо купатися в басейнах і кататися в тобагані. Проте не сподобалося 

те, що там так багато дуже старих людей.
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-  Він правду каже?
-  Так, стариків там було стільки, що здавалося, вони наїхали туди з усієї Європи. 

Ми дивилися передачу з Франції про Першу світову війну і в ній показували трьох 
древніх дідів, які брали в ній участь і ще залишалися живими. То Толя зауважив, 
що приїхали б ті, хто готував ту передачу, в Льойкербад, то знайшли б там десятки 
таких старезних дідів і бабів.

-  Я бачу, вони вам дуже набридли.
-  Ти знаєш, ні. Вони вставали рано, а коли ми приходили до басейнів, то вони вже 

залишали його, а молодь ще спала. Так що нам майже ніхто не заважав купатися і 
смагнути на сонці.

-  А що ще там, Толю, було цікавого?
-  Ходили ми в гори подивитися на водоспад і не знайшли його.
-  Чому?
-  Спочатку ми самі не розуміли, де він подівся, -  перехопила розмову Оля. -  

Стрілки чітко показували шлях до нього, а потім зникали. Думали, що ми збилися з 
дороги. Пішли наступного дня і знову те ж саме. Тоді я догадалася, що у літню спеку 
сніги в горах розтанули і він пропав. А ще мене вразила одна річ.

-Я к а ?
-  Пам’ятаєш, коли ми приїхали в чотиизірковий готель в Антибі у Франції, то 

пред’явили документи, заповнили анкети, а посуд і столове приладдя нам видавали 
і приймали за списком. У тризірковий готель у Льойкербаді ми попали в обідню 
перерву і на своє здивування побачили ключі в дверях своєї кімнати, номер якої нам 
повідомили заздалегідь. Ніхто у нас не запитував ніяких документів і не перерахову
вав посуду під час приїзду й від’їзду. Наприкінці ми залишили ключі на столі у своїй 
кімнаті й спокійно поїхали до Женеви.

-  Еге, спокійно. Ми піднімалися туди й назад через такі високі гори і над такими 
крутими проваллями, що я мало не помер від страху.

-  А де тобі, Толю, більше сподобалося: у Швейцарії, чи Франції?
-  У Франції.
-  Чому?
-  Тому що там, тату, ти був з нами.
Павлові аж подих перехопило і стисло горло від такого признання сина. Оля 

привітно посміхнулася йому при цих словах, немовби схвалюючи їх. У цей час син 
щось згадав і потягнув батька до себе в кімнату. Там він відкрив стіл і вийняв вели
кий пакет з монетами. У ньому були не лише швейцарські, а й монети з різних країн 
світу. Оля також зайшла до кімнати сина.

-  Де це ви стільки їх накупили? -  здивувався Павло.
-  На блошиному ринку в Женеві, як він там називається, -  відповіла вона.
Павло поглянув на неї. Дружина розстібнула кілька ґудзиків зверху на кофтині, й

він угледів у її вирізі знак зодіаку на гарному золотому ланцюжку, і з задоволенням 
відзначив, що він повернув ще частку боргу. Привернуло увагу й те, як під ним зва
бливо коливалися її груди. Побачив і одразу відвів очі. Про якесь зближення з нею 
зараз не могло бути й мови. Розкрили з Толею майже порожні альбоми для монет, і 
почали заповнювати їх. Це виявилося копіткою справою і, на превеликий жаль сина, 
вони згодом перенесли її на інший час.

Зустріч із сім’єю підбадьорила Павла, і він молив Бога, щоб усе з ним було гаразд, 
а він і надалі зміг спілкуватися зі своїми.
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46. Тривожний час

Повільно тягнулися сірі дощові осінні дні. На думку час від часу спливали сказані 
колись Світланою слова про те, що ми найперше дивимося чи гарний хлопець або 
дівчина, а лиш потім звертаємо увагу на все інше: розум, характер, хазяйновитість і 
тому подібне. Так вчинив і він, вгледівши шикарне жіноче тіло. Зустрічі зі Стеллою 
приносили не лише неймовірне фізичне задоволення, а й, як вона висловилася, збуд
жували як шалена їзда на гоночному автомобілі-боліді. Ось і доїздився до можливої 
загибелі. Так на автомобілі врізався у щось, і тебе немає. А йому тепер може випасти 
конати роками в страшній і болючій агонії. Ні, не дарма якась вища сила насилає на 
людей такі лиха, як СНІД, щоб вони схаменулися і жили праведним життям. А ще 
вона застерігає, що надмірні насолоди несуть із собою загрозу великої біди.

Павло намагався хоч тепер вести здоровий спосіб життя, зокрема робив зарядку, а 
у вихідні бігав. У нього жевріла надія, що лихо омине його. Проте на початку грудня 
під пахвами з’явилися і почали швидко збільшуватися якісь нарости.

-  Це пухнуть лімфатичні вузли, -  жахнувся Павло. -  Вірна ознака СНІДу. До кого 
звернутися за допомогою? -  гадав у розпачі.

Він колись, як член сім’ї високого посадовця, був прикріплений до елітного 
Четвертого медичного управління, але його вже давно виписали звідти. Так і че
кав на гірше, нікуди не звертаючись. Якось увечері за кілька днів до Нового року 
він повертався з роботи один і вгледів у вагоні електрички сусідку Валерія по дачі 
Валентину Семенівну. Вона мешкала одна, бо її чоловіка-бізнесмена вбили з рік 
тому, а син жив із сім’єю за кордоном. Він там працював у якійсь компанії і не 
збирався повертатися додому. Сусідка після смерті чоловіка всі його заощадження 
перевела на сина і здавала міську квартиру. Вони разом вийшли з вагона і попря
мували до дач. Павло мовчав, не знаючи як розпочати розмову і про що говорити. 
Почала її сусідка.

-  Ви щось дуже сумний. Чи не захворіли часом?
-  Здається, що так.
-  Ну тоді заходьте до мене і я вас прослухаю.
-  Боюся, ви мені нічим не зарадите.
-  Тоді давайте зробимо аналізи. А зараз розповідайте, що з вами трапилося. І не 

соромтеся. Я ж лікар, а лікарю треба говорити все.
Павло повідав їй про свій зв’язок з розгульною жінкою, а, зайшовши до сусідки, 

показав пухлини під руками.
-  Ну, я хоч і терапевт, але можу сказати, що у вас так зване собаче вим’я. Завтра 

поїдемо в поліклініку, і наш хірург вас огляне.
Наступного дня хірург підтвердив діагноз, дав під руки анестезійні уколи, розрізав 

пухлини, промив їх, продезінфікував і велів прийти ще кілька разів на перев’язку. 
Заодно Валентина Семенівна організувала йому аналізи на предмет виявлення ВІЧ 
чи іншої інфекції.

-  А чи може вона виявитися за такий короткий час?
-  Може. Ви ж уже кілька місяців живете з тією жінкою.
-  Не живу, а жив.
-  Ну з ваших слів можна судити, що пройшло майже шість місяців відтоді, як ви з 

нею почали статеві стосунки.
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-  Десь так.
-  Тоді чекайте! Результати аналізів будуть відомі невдовзі після Нового року. 

А зараз спробуйте заспокоїтися і зустрічайте свято.
-  C ’est aise a dire, -  промовив Павло.
-  Що ви сказали?
-  Та це я французькою мовою заявив, що легко це сказати.
-  А ви сприймайте це як даність. Надмірна насолода і захоплення чимось призво

дять до сумних наслідків: надмірне пиття -  до алкоголізму, переїдання -  до ожиріння 
й діабету, а забави з красивими жінками -  до ...

-  Можливості підхоплення смертельної недуги.
-  Саме так.
За день до Нового року зателефонував Левінтову, поздоровив його з наступаю

чим святом та побажав усім щастя і здоров’я у наступному році. Потім, немов між 
іншим, запитав про здоров’я Стелли.

-  А що з нею може статися. Здорова як кобила.
Він влучно назвав її кобилою, бо його дружина була здоровою і міцною. Хоч і ка

жуть «здорова як корова», але з коровою люди все таки пов’язують образ розбехканої 
і незграбної жінки. А у французів взагалі слово «корова» означає також «погань і 
падлюка». Саме ними Стелла і є.

Зауваження Михайла підсилило надію на те, що Стелла не нагородила його чи
мось смертельно загрозливим. Підбадьорений цим, він прихопив комп’ютерну 
приставку „Нінтендо”, гроші, букет квітів для Олі й поїхав поздоровити її і сина з 
Новим роком в останній день року старого. Вони зустріли його радісно, а Оля навіть 
запропонувала йому зустріти Новий рік у своїх батьків, які приїхали у відпустку. Це 
був прямий натяк на повне примирення і навіть запрошення до спільного мешкання. 
На це він поки що не міг піти. Тому відповів:

-  Ти знаєш, Олю, я морально ще не готовий до зустрічі з твоїми батьками. Ти їх 
підготуй до цього.

-  Та коли я сказала їм, що ти регулярно даєш нам добрі гроші, то вони й поготів 
повірили у те, що ти став на вірний шлях.

-  Це дуже добре, але я вже твердо пообіцяв Валері й Томі, що буду зустрічати 
Новий рік разом з ними.

-  А я гадала, що вони будуть раді, що ти зустрінеш його з нами.
Оля була спантеличена і збентежена його відмовою. Ще порівняно не так давно 

він сам молив її відновити подружнє життя, а зараз не приймав її досить відвертого 
погодження на це. Павло не знав, як пояснити свою відмову. Сором перед її батька
ми був іншим «l’excuse plausible», тобто зручним виправданням. Тому він повторив:

-  Ти все-таки підготуй їх до факту нашого спільного життя. Як я розумію, ти 
погоджуєшся жити зі мною разом?

-  Погоджуюся, але з випробувальним терміном для тебе та і для себе також. 
Потрібно подивитися, чи зможемо ми жити разом, хоча б і не так гарно, як жили у 
наші кращі часи, але хоча б нормально. Ти згодний?

-  Цілком і повністю. А тепер, як вступ до нього, ми з Толею налаштуємо пристав
ку, а то він вже ледь не плаче від нетерпіння.

-  А монети? -  запитав син.
-  То чим ти зараз хочеш зайнятися -  монетами чи «Нінтендо»?
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-  «Нінтендо».
-  Тоді складаймо його!
Поки вони настроювали гру, Оля приготувала бутерброди і поставила на стіл по 

пляшці коньяку і червоного вина. Павло сказав, що вип’є лише вина.
-  А я вип’ю чарку коньяку, -  заявила Оля.
Толі налили кока-коли і випили за проводи старого року та за благополуччя, ща

стя і здоров’я в наступному році. Окремий тост Павло проголосив за возз’єднання 
сім’ї у найближчий час. Йому здавалося, що всі залишилися задоволеними цим ко
ротким наполовину святковим застіллям, хоча воно і не закінчилося так, як на це 
сподівалася Оля і як повинно було б закінчитися при впевненості Павла, що в нього 
все гаразд.

47. Новина -  не одна і всі вони різні

У тривожному очікуванні результатів аналізу нестерпно повільно тягнулися 
холодні січневі дні з лютими морозами і загрозами з боку Росії відключити поста
чання газу. Будинок опалювався саме ним. Годі було й думати про перебудову печей 
на опалювання дровами у таке холодище.

-  Нічого, -  заспокоював усіх Валерій. -  Якщо відключать газ, то переїдемо у 
міську квартиру. Місто від тепла не відключать.

І ось за кілька днів після Нового року зателефонувала Валентина Семенівна. 
Добре усвідомлюючи його стан, вона прямо заявила:

-  Я маю для вас гарні вісті. Отже, з вас могорич. Приходьте, і я вам розповім усе 
детальніше.

Павло схопив пляшку коньяку, пляшку вина, банку з тушкованими домашніми 
курми і коробку цукерок.

-  Ну що там? Говоріть!
- А й  говорити нічого. У вас все гаразд. Я вас і покликала лише для того, щоб 

відзначити благополучне закінчення ваших тривог.
Господарка поставила на стіл свої закуски, а принесену Павлом банку заховала в 

холодильник. Його пляшки залишила на столі.
-  А чи ретельно були проведені аналізи?
-  Ображаєте. У нас же урядова поліклініка, і ми користуємося найновішою 

іноземною технікою і методикою.
Випили по чарці коньяку, потім ще по одній. Пили, закушували, а Павло все про

довжував сумніватися.
-  Ну в мене залишився єдиний спосіб переконати вас.
-  Який?
-  Це переспати з вами.
-  Чудова ідея! -  вигукнув захмелілий від випитого і підбадьорений почутим 

чоловік. -  А л е ...
-  Але ви боїтеся, що, переспавши зі мною, вас знову мучитиме та сама тривога. 

Не турбуйтеся. Я на вас посягати не буду, а сказала це лише для остаточного пере
конання в тому, що у вас все гаразд.

На старий Новий рік завітав Геннадій. Павло здивовано запитав:
-  Що це ти в такі люті морози вирішив пробитися до Києва?



щ
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-  Та ось захотілося привезти вам свіжини на свято. Заодно прихопив з твоїх запасів 
мішок картоплі та інших овочів. Ну а твої родичі передали сиру, масла і сметани, мій 
батько -  копчених лящів, а Гордієнки -  сала.

-  Ой, яка розкіш! І все ж таки, чи варто було пускатися в дорогу в таку холоднечу?
-  Знову потрібно пройти медогляд, покласти трішки грошей на свій рахунок та 

виплатити частину позики. Справи ідуть добре, і я вдячний тобі за пораду зайнятися 
сільським туризмом.

-  Я радий за тебе. Отже, заробітки були непогані?
-  Нормальні. І ти знаєш, у мене й зараз на постої троє чоловік. Ходимо з ними на 

полювання і ловимо рибу.
-  Отже, дичина і риба у вас чи, пак, у нас ще водиться?
-  Та є і зайці й лисиці, кабани і косулі, ну і вовки трапляються. Риба в ці скажені 

морози також ловиться на духи непогано. Ми задоволені: походимо по лісах і полях, 
а потім підемо на річку, витрусимо з кімлачів7 риби, то свіжа рибка під добру чарку 
смакує тільки так.

-  То і ти її вже пропускаєш?
-  Тільки під холод і трішки.
-  Від твоєї розповіді в мене аж слина потекла.
-  Ой, я й забув. Я ж вам ще й риби привіз і залишив у багажнику.
Геннадій кинувся надвір і заніс торбу риби. Вона покрилася інеєм.

-  То це й картопля та інші овочі померзли, -  затурбувався Павло.
-  Ні, дядько Дмитро потримав і погрів їх у своїй хаті цілу добу, а ще ми обіклали 

їх сіном, то за три години нічого з ними не сталося. А рибу я навмисне приклав до 
заліза, щоб вона примерзла і не зіпсувалася.

-  Скільки тут пробудеш?
-  Днів зо два. А що?
-  Потрібно ж гостинці Свєті, родичам і твоїм батькам передати.
-  Світлані краще не передавай.
-  Чому це так? Вона за щось розгнівалася на мене?
-  Та ні. Вона ось уже з місяць як прийняла приймака, то той ще ревнуватиме. Всім 

же відомо, що ти з нею жив.
- 1 хто ж він?
-  Учитель історії з Великих Рогівців. Лікувався в неї від алкоголізму та й пристав 

після лікування.
-  Старий чи молодий?
-  Молодший за неї і середній на зріст. Звуть його Сергій Андрійович. Він людина 

розумна. Заскочив я якось до них, коли вони розгадували кросворд. То він майже 
сам його і розгадав. Особливо мене вразило те, що він згадав якусь Іштар, яка була 
богинею плодючості й плотської любові у якихось там древніх аккадійців. Ти чув 
про таких?

-  Може, колись і чув та забув. Проте він же історик, то має те знати.
-  Еге ж, розумний історик.
Павло зрозумів, що Геннадій водить дружбу з ним.
-  Ну що ж, я радий за Свєту. Живуть вони добре?

7 Кулик з ятера, який з допомогою грузила підвішують в ополонці і прикривають рогозою чи оче
ретом і снігом.
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-  Нормально. Він чоловік по натурі плохий, а ще коли пив, то й казився. Світлана 
-  це вже третя у нього жінка. З першою у нього дві дочки, а з другою -  один хлопець. 
Але, незважаючи на дітей, жінки його випроваджували, бо, напившись, скандалив 
і бився.

-  Сподіваюся, що Світлана втримає його в руках.
-  Та він сам тримається і навіть у компаніях п’є лише воду і квас.
Ця новина міняла ставлення Павла до стосунків із Світланою. Тепер він може 

поїхати в рідні місця з сім’єю, не завдаючи їй прикрощів. Ну, а якщо донесуть Олі, 
що він жив з нею, то він же був тоді вільним. Разом з тим вирішив не посилати їй 
поздоровлення з днем народження поштою, а передав усно.

Геннадій ще повідомив, що перед Новим роком упокоїлась баба Наталка, а на 
Різдво померли Степан і син Плахотів. Старий і молодий напилися до нестями та 
й віддали кінці. Павло поспівчував Галі й Миколі Плахотам і з полегшенням по
думав, що продавщиця Валя уже не буде мучитися зі своїм п’яницею і розбишакою 
чоловіком.

-  То після смерті тих п’яниць інші випивохи схаменулися і перестали чи хоч мен
ше стали пити?

-  Та де там. Як пили, так і п’ють. Це вже стало такою укоріненою звичкою, що 
ніщо її не може змінити.

-  Як сказав французький письменник Монтень, звичка є другою натурою, такою ж 
сильною, як й інші. До того ж у французькій мові слово «ivresse» означає оп’яніння, 
хміль, а разом з тим захоплення і гарну насолоду.

-  Для багатьох наших земляків, особливо безробітних, пиття було і залишається 
єдиною радістю в їхньому житті.

Цікавою для Павла стала й новина про те, що кільком сім’ям, які відпочивали 
в Лісовому, село настільки сподобалося, що три пари пенсійного віку купили там 
хати. А новина про те, що Геннадій вирішив одружитися, приголомшила його не 
менше від того, що Світлана прийняла приймака. Товариш повідомив її останньою.

-  То хто ж твоя суджена і як її звати?
-  Та привела мати одну вчительку англійської мови зі своєї школи і познайоми

ла. Звуть її Іра, тобто Ірина Михайлівна. Ні в неї, ні в мене там особливого вибо
ру немає, то вирішили зійтися. Отже, запрошуємо тебе на свадьбу весною. Дату 
повідомимо пізніше.

-  Дякую! Обов’язково приїду. Дай Боже вам щастя і продовження твого славного 
роду.

-  Спасибі за добрі слова, і якщо хочеш продати свої хати, то я це організую, -  рап
тово перейшов товариш на інше.

-  Після твоїх новин я не поспішатиму. Та і з Олею потрібно порадитися.
-  Ти що, сходишся з нею?
-  Здається, все йде до того.
-  Ну, я радий за тебе.

48. Запізніле повернення

Павло зателефонував дружині у середині січня і попросив дозволу заїхати до них. 
Вона відповіла:
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-  Давно пора це зробити.
При зустрічі Оля поглядала на нього з якимось нерозумінням, а її погляд немовби 

докоряв: «Що ж ти за мною так побивався і так умовляв злучитися, а тепер так до
вго і на очі не показуєшся?» Наразі її привітність свідчила, що вона не передумала 
прийняти його. Як доказ цього Оля приготувала не багатий, але вишуканий стіл. 
Повечеряли з сином. Невдовзі він ліг спати, а вони залишилися удвох на кухні й не 
знали, про що розмовляти і як їм поводитися.

- 1 все-таки, чому ти так довго до нас не заходив?
Після тривалої паузи Павло своєю чергою запитав:
-  Ти справді хочеш знати правду?
-Хочу.
-  Ну що ж. Влітку і восени я жив з однією жінкою, а вона виявилася повією. 

Коли я про це взнав, то просто злякався і ні з ким не хотів зближатися доти, доки 
не перевірюся. Зараз отримав результати аналізів, які свідчать про те, що в мене все 
гаразд. Проте вибач за нескромне запитання, а як у тебе з цим?

-  Не вибачайся. Справа життєва. Я з Ігорем давно вже не живу, і зі мною все га
разд.

-  А що сталося в тебе з ним?
-  Те, що і з тобою. Справи пішли у нього погано, він запив, а далі тобі все пре

красно відомо.
-  То ти віриш, що я вже не схиблю?
-  Я вірю, що ти вже не покотишся по похилій площині. Життя тебе вдарило боля

че. Та й мені випало нелегко. До речі, я захистилася і тепер кандидат юридичних на
ук, старший науковий співробітник Інституту держави і права і одержую ... мізерну 
зарплатню.

-  Це велике досягнення, і я тебе щиро вітаю. А як же ти справляєшся з роботою і 
з Толиком?

-  Віддаю його на продовжений день двічі на тиждень, а в інші робочі дні бабуся 
Настя забирає його зі школи. Сподіваюся, що нам удвох з тобою буде легше справ
лятися з ним, -  сказала Оля як про щось вирішене.

-  Звичайно. Візьмімо домашню робітницю. Мій заробіток дає змогу це зробити, -  
ствердно відповів Павло на її запрошення зійтися.

-  Давай почекаємо. Не хочеться, щоб хтось чужий тут вештався.
Павло з приємністю відзначав, що син ні одним словом не згадував про чужого

ДЯДЮ.
-  То я залишуся в тебе?
-  Залишайся і вважай, що ти в себе вдома.
-  Дякую! Тоді я пропоную й надалі здавати свою, а тепер уже нашу іншу квартиру 

і мати з цього якийсь зиск.
-  Я теж вважаю, що так буде краще. Триматимемо її для Толі. А тепер ходімо 

відпочивати. Завтра в тебе робочий, а в мене присутній день.
У спальні Оля погасила світло і роздягнулася в темряві. У ліжку вони несміливо 

пригорнулися одне до одного і поцілувалися. Павло погладжував і пригадував 
на дотик таке знайоме і привабливе тіло дружини. Стиснув її груди і, відчувши 
їх пружність, з полегкістю відзначив, що вона вже давно ні з ким не жила. Лише 
намилувавшись дотиками одне до одного, вони віддалися пристрасті. Хоча й тут
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щось стримувало їх, немовби кожний боявся, що інший оцінюватиме його на 
основі досвіду інтимних стосунків зі своїми коханцями чи коханками. Згодом ця 
настороженість зникла, і вони продовжували любовні втіхи, не комплексуючи і от
римуючи від них повну насолоду. Так і зажили вони спочатку пристрасним, як було 
колись, а потім звичайним життям подружньої пари.

Син не лише зрадів поверненню тата, а аж світився від щастя. Тепер він з ним 
перегравав усі свої ігри, розклав монети по альбомах і перебудовував Леґо. А ще 
Павло навчав його французької мови. У вихідні, доки мама займалася домашніми 
справами, батько і син гуляли парком, і Толя із захопленням розповідав татові про 
свої заняття у школі, про друзів і недругів. Складалося враження, що вони лише 
випадково розлучалися на якийсь час. Син, дружина і сім’я заступили Павла собою, 
як кам’яною стіною від його минулих прикрощів і незгод.




